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امام خمينى(ره) كه نهضت خود را در اعتراض به اليحه ايالتى و واليتى از سوى 
كابينه اسداهللا علم در اوايل مهرماه سال 41 آغاز مى كند، همه ظرفيت هاى موجود 
انسانى پيرامونش را به كار مى گيرد تا جلوى اقدام بددين و ضد انسانى رژيم شاه 
را بگيرد. تازه اين حركت در زمانه اى اتفاق مى افتاد كه جامعه ايرانى نســبت به 

بسيارى از اقدام هاى رژيم بسيار محتاط بود و بيشتر منفعل...

 خط مستقيم انقالب اسالمى؛ از 41 تا 97

پيشنهادهايى درباره 
پايان نابسامانى بازار 

با واريز مستقيم 
يارانه ارزى 

به حساب مردم

نشتِ گوشت 
كجاست؟
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خون اين شهيدان مظلوم 

دامان مستكبران و ايادى آنان را خواهد گرفت

 اخبار  در پى حمله انتحارى گروهك جيش العدل پيام حجت االسالم و المسلمين رئيسى در پى حمله تروريستى اخير:
در استان سيستان و بلوچستان، توليت آستان قدس 
رضــوى در پيامى اين اقدام را محكوم كرد. در پيام 
حجت االسالم و المسلمين رئيسى آمده است: دو 

روز پس از خلق حماســه كم نظيــر حضور مردم 
عزتمند ايران در چهلمين سالگرد پيروزى انقالب 
شكوهمند اسالمى و به رخ كشيدن وحدت و انسجام 

 ............ صفحه 2ملى و انفعال و سرخوردگى...

 «نادر طالب زاده» هم 
به اتفاق افق نويى ها تحريم شد!

تكريم و معارفه معاون تبليغات اسالمى 
آستان قدس رضوى

تدابيرآمريكا در ونزوئال 
وقيحانه است

16 3 8
نگران «جى.پى.اس» رسانه اى با حضور جمعى از معاونان و مديران اين آستان صورت گرفت الوروف در پاسخ به كرى خوانى آمريكايى ها براى مسكو:

حضرت فاطمه زهرا
هر كس عبادت خالص 

را به درگاه خدا 
باال فرستد، خداوند 
بهترين چيزى را كه 
به مصلحت اوست، 
برايش فرو فرستد. 
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رهبر انقالب در 40 سالگى انقالب اسالمى ايران 
بيانيه مهمى صادر كردند

فراخوان جوانان 
براى گام دوم انقالب
 پيشرفت   انقــالب كبير اسالمى ايران در حالى چهلمين سالگرد پيروزى 
خود را پشــت سر گذاشــت و قدم به دهه  پنجم حيات خود نهاد كه اگرچه 
دشــمنان مســتكبرش گمان هاى باطلى در ســر داشــتند، اما دوستانش 
در سراســر جهــان، اميدوارانه آن را در گذر از چالش ها و به دســت آوردن 
پيشــرفت هاى خيره كننده، همواره سربلند ديده اند. در چنين نقطه  عطفى، 
رهبر حكيم انقالب اســالمى با صدور «بيانيه  گام دوم انقالب» و براى ادامه  
اين راه روشــن، به تبيين دستاوردهاى شگرف چهار دهه  گذشته پرداخته و 
توصيه هايى اساسى به منظور «جهاد بزرگ براى ساختن ايران اسالمى بزرگ» 
ارائه فرموده اند.بيانيه  «گام دوم انقالب» تجديد مطلعى است، خطاب به ملت 
ايران و بويژه جوانان كه به مثابه منشــورى براى «دومين مرحله  خودسازى، 
جامعه پردازى و تمدن ســازى» خواهد بود و «فصل جديد زندگى جمهورى 

اسالمى» را رقم خواهد زد...

شكست آمريكا در متوقف كردِن 
شكايت ايران در الهه

در ادامه رسيدگى به پرونده توقيف دارايى هاى بانك مركزى رقم خورد

 ............ صفحه 4 و 5
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

 روحانى: تسليم در برابر دشمن پايان ندارد   تسنيم: رئيس جمهور در جلسه چهارشنبه هيئت دولت با تأكيد بر اينكه امروز نيز دشمن يك جنگ اقتصادى، تبليغاتى و روانى بر ملت ما تحميل كرده 
است، افزود: اين ملت بار ديگر براى عزت، استقالل  و حيثيت  خود مى ايستد و حاضر نيست در برابر دشمن، تسليم شود؛ چرا كه تسليم در برابر دشمن پايان ندارد. اگر ملت ما در برابر آمريكا تسليم شد، ديگر تا 

آخر بايد تسليم شويم؛ يعنى بايد كشور، عزت، استقالل  و هويتمان را واگذار كنيم. اگر مى خواهيم بايستيم بايد از اول بايستيم.

a k h b a r @ q u d s o n l i n e . i r

 اخبــار  محمــود واعظى، رئيــس دفتر 
رئيس جمهور ظهر چهارشــنبه در حاشيه 
جلســه هيئت دولت و در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به پرسشى درباره پيش بينى نتيجه 
جلسه روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت 
نظام كه با دســتور كار بررسى اليحه پالرمو 
برگزار مى شــود، گفت: «در جلســه هيئت 
دولت درباره اين موضوع مطالبى مطرح شد 
و وزيران و مسئوالن ذى ربط حرفى اساسى 
مطرح كردند مبنى بر اينكه مجمع تشخيص 
بايد فضاى امروز ما در دنيا و فشــارهايى كه 
آمريكا به ايــران وارد مى كنــد را به خوبى 
متوجه باشد و اين شرايط به اعضاى مجمع 
توضيح داده شود تا تصميمى كه اين مجمع 
اتخاذ مى كند، ســبب افزايش فشار به مردم 
نشود. برخى از مسئوالن گفتند كه باوجود 
فضايى كه امروز بانك ها ايجاد كرده اند، اگر 
لوايح مربوط به FATF تصويب نشــود اين 
فشارها بيشتر مى شود؛ بنابراين اگر تصميمى 
اتخاذ مى شود، مسئوليت آن نيز بايد پذيرفته 

شود».
وى درباره اينكه آيا رئيس جمهورى در جلسه 
روز شــنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام 
حضور خواهند يافت، گفــت: «تا جايى كه 
من اطالع دارم آقاى رئيس جمهور روز شنبه 
برنامه هاى ديگرى دارند. رئيس 
دفتر رئيس جمهــورى درباره 
اينكه آيا عدم تصويب اليحه 
پالرمــو موجب قــرار گرفتن 
ايران در ليســت سياه خواهد 
شد، اظهار كرد: از چهار اليحه 
FATF دو اليحه آن تصويب 
شده است و دوســتان ما در 
وزارتخانه هاى خارجه و اقتصاد 
و بانك مركــزى و همچنين 
معاونت حقوقى رئيس جمهور 
بــه دنبــال آن هســتند كه 
آنچه تاكنون انجام شــده را با 
طرف مقابــل تعامل كنند تا 
نامناسبى  وضعيت  ان شاءاهللا 

پيش نيايد».

 همتى: FATF تصويب نشود
 اثر خوبى نخواهد داشت!

از ســوى ديگر عبدالناصر همتى، رئيس كل 
بانــك مركزى در حاشــيه جلســه هيئت 
دولت در جمع خبرنــگاران گفت: «پذيرش 
FATF به نفع ماست. همه كشورها اين را 
پذيرفتند و ما هم دوست نداريم وارد ليست 
سياه شويم. اگر اين مسئله تصويب نشود اثر 
خوبى نخواهد داشت». لعيا جنيدى، معاون 
حقوقى رئيس جمهورى نيز پس از برگزارى 
جلســه هيئت دولت در جمــع خبرنگاران 
در مــورد احتمال تمديد زمــان گروه ويژه 
اقــدام مالى (FATF) گفت: «نمى گويم اين 
موضوع منتفى اســت، احتمال تمديد زمان 
وجود دارد؛ اما خطر هنوز منتفى نيســت و 
چون هنوز ريســك وجود دارد در شــرايط 
فعلى كه به حفظ تعامــالت و روابط بانكى 
بين المللى نياز داريم، دولت معتقد نيســت 
كه بايد خطــرى را تحمل كنيم». وى درباره 
تأييد لوايح كنوانسيون هاى بين المللى مبارزه 
با جرايم سازمان يافته فراملى (پالرمو) و مقابله 
با تأمين مالى تروريســم (CFT) در مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام، اظهار داشــت: 
«به هرحــال در خصوص اليحه اصالح قانون 
پولشويى و آيين نامه هايى كه تصويب شده، 
قدم هاى قابل توجهى برداشــته شده است، 
دولت نيز تمام تالش خــود را انجام داده و 

با تمام نهادهايى كه در اين مســئله درگير 
بوده اند، مشخصاً با مجمع تشخيص مصلحت 
نظام هماهنگى الزم را انجام و اليحه اصالح 
قانون پولشويى را پيش برده كه تصويب شده 
و آيين نامه هاى آن نيز به سرعت تدوين شده 
است تا اين بخش از كار انجام بشود، اما هنوز 

اين دو معاهده بين المللى باقى مانده است.»
وى خاطرنشان كرد: «دولت توقع دارد تأييد 
 CFT اين دو اليحه مربوط به معاهده پالرمو و
كه هم براى بانكدارى داخلى و هم براى ارتباط 
با بانكدارى بين المللى و تعامالت بين المللى 
الزم است، پيش برود، ما اين موضوع را دنبال 
مى كنيم، اما بازهــم مطيع تصميم مجمع 
تشخيص مصلحت نظام پيش خواهيم رفت».

جنيدى درباره آخرين مهلت تصويب لوايح دو 
معاهده در 27 بهمن ماه نيز گفت: «به هر حال 
يك ريسكى وجود دارد، دولت معتقد است كه 

از اين ريسك بايد احتراز كنيد».

 نااميدى دولتى ها از رفراندوم
معــاون حقوقى رئيس جمهــور همچنين 
درباره پيشــنهاد برگزارى همه پرسى براى 
تصويب اليحه مربوط به FATF بر اســاس 
قانون اساسى گفت: «اوالً درباره اين پيشنهاد 
وفاق به وجود نيامد، ثانياً اگر از اين مســير 
هم مى رفتيم تا زمانى كه مقدمات همه پرسى 
فراهم و طى مى شد، بيشتر از 27 بهمن ماه 

طول مى كشــيد كه عمالً به نتيجه متصور 
نمى رســيديم». وزير امور اقتصادى و دارايى 
نيز درباره شــركت كشورمان در جلسه هاى 
مربوط به گروه ويــژه اقدام مالى گفت: «هر 
جا الزم بوده نماينده ايران شــركت كرده و 
گزارش هــاى الزم را ارائه داده ايم؛ اميدواريم 
اين گروه مهلت داده شده را بار ديگر تمديد 
كند».اين اظهارات دولتى ها نشــان مى دهد 
كه از تصويب لوايح FATF در مجمع نااميد 
شــده و تالش دارند با فرافكنــى و احتماالً 
گروكشى مســئوليت ناكارآمدى خود را بر 
گردن اعضاى مجمع تشــخيص مصلحت 
نظام بيندازند، در اين ميان حضور نداشتن 
روحانى در جلسه شنبه مجمع نيز نمى تواند 
بدون معنا و مفهومى باشد.در اين زمينه قاسم 
جعفرى، عضو هيئت علمى دانشگاه و نماينده 
سابق مجلس طى يادداشتى كوتاه در واكنش 
به اظهارات رئيس دفتر رئيس جمهور درباره 
FATF نوشت: «آقاى واعظى رئيس محترم 
دفتر رئيس جمهور پس از جلسه هيئت دولت 
افاضــه كرده اند كه اگر مجمــع FATF را 

نپذيرد بايد نتايج آن را بپذيرد!»
جعفرى ادامه داده است: «اوالً: كه مفروض آن 
است اعضاى محترم مجمع تشخيص عاقل، 
بالغ، مآل انديش و مسئوليت پذيرند پس كالم 
جنابعالى جز تهديد و سلب مسئوليت از دولت 
در قبال همه قصورها و تقصيرها و ناكارآمدى ها 
معناى ديگرى ندارد. با اين احتمال خوب بود 
شــأن خود و مجمع را مراعات مى فرموديد. 
ثانيــاً: چرا دولت كه واله تر از مجنون ليلى در 
پى عقد برجام رفتار مى كرد و جام مســتانه 
پيروزى در اوان اوليه اين واقعه نافرجام ســر 
مى كشــيد، اينك مسئوليت ناكامى هاى اين 
ماجراى غم انگيز و عبرت آموز را نمى پذيرد و 
بار سنگين آن را بر دوش كليت نظام تحميل 
مى كند؟ جالب است كه دولت محترم ضمن 
اصرار بر تصويــب لوايح چهار گانه هيچ گونه 
دستاورد اقتصادى مترتب بر آن را هم تضمين 
نمى كند! چند روز پيش يكى از اعضاى محترم 
مجمع تشخيص حضورى به من گفت اين ها 

FATF را در كاسه ما گذاشته اند».

اظهارات دولتى ها در حاشيه جلسه هيئت دولت

FATF تهديد در پى نااميدى از تصويب لوايح

 ماشــاءاهللا به اين مردم، سنگ تمام گذاشــتند در دفاع از اسالم، انقالب و واليت. 
دولتى هاى بى تدبير به حساب خودشون نگذارند.09150001136 

 دشمنان ايران و ملت ايران بدانند كه ما ايرانيان با تمام سختى ها كشورعزيزمان و انقالب 
شكوهمندمان را با تمام دنيا عوض نمى كنيم، اجانب بدانند.09150008932 

 اين   انقالب  بى نام    امام خمينى(ره)  درهيچ   كجاى  دنيا شناخته  شده  نيست . سالم  بر 
خامنه اى  درود بر خمينى.09140009915

 تذكــر مجدد، امام خامنه اى بر عدم اعتماد به آمريكايى ها در مذاكره قبلى و عدم 
اعتماد در مذاكــره فعلى با اروپايى ها ديگر حجت را تمــام مى كنند، مردم ببينند 
كه منتخبشــان باز هم برخالف نصيحت هاى امام عزيز دســت گدايى به غرب دراز 

مى كند.09360006158 
 چرخ خياطى اســتوك 200 هــزار تومان مى خرنــد 800 بدون فاكتور 
مى فروشند! ستاد مبارزه با كاالى قاچاق رفته گل بچينه! نكنه كاالى قاچاق 
دستچين ميشــه؟ البد قاچاقچى پارتى داره! از گمرك و ارزياب و اين همه 
ايست و بازرســى چطور رد ميشه؟ لوله زير زمين نيست كه قاچاق سوخت 

بشه. 09150007819
 اين وضعيت نابســامان اقتصادى و قيمت هاى افسارگسيخته را چه كسى 
مى خواهد مهار كند؛ دولت، مجلــس، قوه قضائيه؟! يا قواى ديگرى از غيب 
بيايند و به داد مردم برسند؟!  اى كسانى كه مردم به شما رأى دادند! بدانيد 
براى اداره مملكت با توجه به شــعارهايتان شما را انتخاب كرده اند، چيزى 
كه به حســاب نمى آيند مردمند البته ميز و مقام قدرت كر و كورتان كرده، 
بدانيد اين ها ماندنى نيســت. فرداى قيامت بايد جواب خدا و مردم مظلوم و 

خون شهدا را بدهيد.09150008430 
 بزرگوارى مسئوالن ضرب المثلى را كه قرن ها استفاده نمى شد، زنده كرد 
(بزك نمير بهار مياد) عده زيادى از مردم االن قادر به خريد گوشت نيستند، 
ولى آقايان براى شب عيد گوشت ذخيره كرده اند كه اگر درست باشد عده اى 

از رانت خواران خيالشان راحت شد.09150002742
 با درآمد كارگرى ماهيانه يك ميليون تومان و خرج و مخارج روزانه فقط 

تو رؤيا مگر صاحب خانه شوم.09150006190
 ســالم لطف بفرماييد به مسئوالن كه گوشت توزيع مى كنند تذكر دهيد 
گوشــت را بر مبناى شماره ملى افراد توزيع كنند تا به همه برسد، نه اينكه 
يك عده با دادن حق حســاب گوشــت را در حجم زياد مى خرند و مى برند 

چرخ مى كنند دو برابر قيمت به خلق اهللا مى فروشند.091500007030
 اينكه هر روز مى شــنويم كه ســربازان گمنام امام زمان (عج) باند فالن 
كاغذ، پتروشيمى، قاچاق سوخت و چيزهاى ديگه رو هر روز توى يك شهر 
مى گيرند ولى در بازار هيچ تأثيرى ندارد، مشكوك است؛ چون دولت از اين 

راه هم براى خودش تبليغ مى كند. 09150005250 
 هنگام دفاعيات وزير بهداشــت از برنامه اش بــه نمايندگان گفت در اين 
راه ســخت ياريم كنيد، الريجانى با خنده گفت آقاى نمكى خيلى ســخت 
نگير؟ يعنى اگه كار كردى يا نكردى كســى باهات كار نداره، مثل بقيه وزرا 

و نمايندگان راحت باش!  09360004093 
 واقعاً خجالت آوره كه بعد از40 سالگى انقالب برا مرغ و گوشت صبح زود بايد تو 

صف بايستى تا شايد دو تا مرغ مصوب قسمتت بشه ! 09150009636

ورود هيئت عالى نظارت 
به بررسى انطباق بودجه با 

سياست هاى كلى نظام
اخبار: روابط عمومى مجمع تشخيص مصلحت 
نظام اعالم كرد كه هيئت عالى نظارت اين مجمع، 
عصر ديروز به رياســت آيــت اهللا آملى الريجانى 
تشكيل جلســه داد. در اين نشست مباحث كلى 
بودجه و بررسى هاى اوليه انطباق و عدم مغايرت 
اليحه بودجه سال 98 و مصوبات كميسيون تلفيق 
مجلس شوراى اسالمى با سياست هاى كلى نظام 
مورد بحث و بررســى قرار گرفت. بر اســاس اين 
گزارش همزمان با بررسى نهايى بودجه در صحن 
علنى مجلس شوراى اسالمى نظارت اين هيئت 
عالى به منظور تطبيق قانون بودجه ســال 98 با 

سياست هاى كلى ادامه خواهد يافت.

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

پيام حجت االسالم و المسلمين رئيسى در پى حمله تروريستى اخير:
خون اين شهيدان مظلوم 

دامان مستكبران و ايادى آنان را خواهد گرفت
اخبار: در پى حمله انتحارى گروهك جيش العدل در استان سيستان و بلوچستان، 

توليت آستان قدس رضوى در پيامى اين اقدام را محكوم كرد.
در پيام حجت االسالم و المسلمين رئيسى آمده است: دو روز پس از خلق حماسه 
كم نظير حضور مردم عزتمند ايران در چهلمين سالگرد پيروزى انقالب شكوهمند 
اســالمى و به رخ كشيدن وحدت و انسجام ملى و انفعال و سرخوردگى دشمنان و 
بدخواهان، در اقدامى حقير و جنايت آميز، جمعى از فرزندان برومند  اين مرز و بوم 
توسط مزدوران وابسته به آمريكا و اذناب او در منطقه، به شهادت رسيدند. بى ترديد 
عامالن اين جنايت هولناك از دست انتقام شديد الهى در امان نخواهند بود و خون 
شهداى مظلوم اين حادثه تروريستى، دامان مستكبران عالم و ايادى خبيث آنها را 
خواهد گرفت. اينجانب ضمن عرض تبريك و تســليت به محضر فرماندهى معظم 
كل قوا، خانواده هاى عزيز و همرزمان اين شهداى واال قدر، در جوار مضجع شريف 
رضوى، صحت و شفاى عاجل مجروحان اين جنايت و صبر و اجر جزيل بازماندگان 

را از درگاه ايزد منان خواستارم.

افزايش كمك هزينه جهيزيه زوج هاى جوان 
«مدد جو» از سال آينده

اخبار: فتاح، رئيس كميته امداد از افزايش كمك هزينه جهيزيه براى زوج هاى جوان 
خبر داد و گفت: سرانه كمك هزينه جهيزيه افزايش داشته كه بزودى به استان ها ابالغ 
مى شود و اجراى آن از اول سال آينده است. رئيس كميته امداد با اعالم اينكه سقف 
تسهيالت اشــتغال مددجويان از 20 ميليون به 50 ميليون تومان براى مددجويان 
شهرى و روســتايى افزايش يافته است، افزود: سال آينده شــاهد رشد 2/5 برابرى 
تسهيالت بانكى تبصره 16 با تخصيص 3500 ميليارد تومان هستيم؛ اين در حالى 
است كه اين رقم امســال 1400 ميليارد تومان بود. وى در ادامه به تسهيل شرايط 
ضمانت هاى مددجويان در بخش وام هاى روستايى اشاره و تصريح كرد: هم اكنون براى 
وام هاى 20 ميليون تومانى يك ضامن نياز است و همچنين افراد بدون ضامن نيز قرار 

است با ارائه وثيقه هاى شخصى، از وام هاى قرض الحسنه بهره مند شوند.

آمريكا عوامل كنفرانس «افق نو» را تحريم و يك افسر 
سابق خود را به جاسوسى براى ايران متهم كرد

اخبار: رســانه انگليســى رويترز مدعى شده يك افسر ســابق ضداطالعات نيروى 
هوايى آمريكا به نام «مونيكا ويت» جذب ســرويس هاى اطالعاتى ايران شــده است. 
در كيفرخواست صادرشده عليه اين افسر سابق اطالعاتى آمده «مونيكا الفريد ويت» 
شــهروند اياالت متحده و كارشناس واحد اطالعات نيروى هوايى آمريكا بوده است. 
وى اوت 1997 به نيروى هوايى آمريكا پيوسته و تا مارس 2008 به خدمت اشتغال 
داشــته است. اين كيفرخواست همچنين تصريح كرده ويت به اطالعات رده سرى و 
فوق سرى آمريكا دسترسى داشته است و پس از رفتن به ايران، به شناسايى همكاران 
سابقش كمك كرده است.  به گزارش فارس دادستان هاى آمريكايى ادعا كرده اند اين 
افسر ضداطالعاتى اسم رمز و مأموريت هاى يك برنامه مخفيانه پنتاگون براى انجام 
عمليات هاى اطالعاتى را در اختيار ايرانى ها قرار داده است. همچنين ادعا شده كه او با 

اعضاى سپاه پاسداران انقالب اسالمى ايران همكارى كرده است.
 اين كيفرخواست  همچنين اينكه ويت چطور در اوت 2013 نسخه اى از بيوگرافى و 
سوابق شــغلى اش را در اختيار دستگاه هاى اطالعاتى ايران قرار داده را تشريح كرده 
اســت.  دادستان هاى آمريكايى ادعا كرده اند «مايك ويت» حوالى فوريه 2012 براى 
شركت در كنفرانس «هاليووديسم» سازمان افق نو به ايران سفر كرده است. ادعا شده 
او در اين زمان در يك يا چند ويدئو خودش را به عنوان مقام سابق آمريكايى معرفى 
كرده و از دولت آمريكا انتقاد كرده اســت. او اطالع داشته كه اين اظهارات قرار است 
از رسانه هاى ايران پخش شوند.هم زمان وزارت خزانه دارى آمريكا 9 فرد و 2 مجموعه 
ايرانى را در ليســت تحريم هاى خود قرار داد. بر اساس گزارش رسانه هاى آمريكايى 
عالوه بر اعضاى تيم اجرايى همايش بين المللى افق نو، خود «سازمان افق نو» و شركت 

نت پيگرد سماوات نيز به عنوان دو مجموعه ايرانى در ليست تحريم ها قرارگرفته اند.

طرح جديد نمايندگان براى استيضاح وزيران 
در صورت دريافت 3 كارت زرد

اخبار: غالمرضا كاتب، رئيس كميســيون تدوين  آيين نامه داخلى مجلس شوراى 
اسالمى در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به انتقادهاى مطرح شده درباره بى تأثير بودن 
كارت زرد نمايندگان در نحوه عملكرد وزرا، گفت: در آيين نامه داخلى مجلس سازوكار 
مناســبى براى طرح ســؤال از وزيران وجود ندارد كه در حال اصالح اين موضوع در 
كميسيون هستيم. وى با بيان اينكه ضمانت اجرايى در آيين نامه داخلى مجلس براى 
اينكه وزيرى پس از دريافت سه كارت زرد از مجلس استيضاح شود وجود ندارد و اين 
موضوع در آيين نامه مسكوت مانده است، افزود: برخى از نمايندگان طرحى را تدوين 
كرده اند تا اگر وزيرى از نمايندگان ســه كارت زرد دريافت كرد به صورت اتوماتيك 

استيضاحش در پارلمان كليد بخورد.

شماره پيامك: 30004567

هياهوى پوچ آمريكايى هادر ادامه رسيدگى به پرونده توقيف دارايى هاى بانك مركزى رقم خورد
ايران در بيانيه دستوركار نشست ورشو قرار نداردشكست آمريكا در متوقف كردن شكايت ايران در الهه

دادگســترى،  بين المللى  ديــوان  اخبار: 
مستقر در شهر الهه هلند، روز چهارشنبه 
با حضور نمايندگان ايــران و آمريكا براى 
رســيدگى به پرونده توقيــف دارايى هاى 
بانك مركزى ايران تشــكيل جلسه داد.در 
حالى كه برخــى خبرگزارى ها اعالم كرده 
بودند قرار است رأى دادگاه الهه در مورد 
شــكايت ايران اعالم شود، اما روز گذشته 
نظر دادگاه درباره شــكايت آمريكا نسبت 
به نتيجه شــكايت ايران اعالم شد. آمريكا 
شــكايت كرده بود كه ديــوان صالحيت 

بررسى شكايت ايران را ندارد.
به گزارش فارس ديوان عالى آمريكا ســال 
2015 حكــم به مصــادره 1/75 ميليارد 
دالر از دارايى هاى بلوكه شــده ايران داد و 
قرار شــد كه اين دارايى ها به خانواده هاى 
قربانيان انفجار مقــر تفنگداران آمريكايى 
در بيروت در سال 1983 ميالدى پرداخت 
شود. دولت ايران در سال 1395 دعوايى را 
عليه آمريكا به دليل ضبط و توقيف اموال 
بانــك مركزى به اســتناد عهدنامه مودت 
مــورخ 1955 ميالدى (1334 شمســى) 

مطرح كرد. 
شــكايت ايران عليه آمريكا نــزد ديوان از 
اين رو صورت گرفته است كه در عهدنامه 
1955 (عهدنامه مودت) تصريح شــده كه 
هر يــك از طرفين مى تواننــد اختالفات 
ناشى از تفسير يا اجراى اين عهدنامه را به 
ديوان بين المللى دادگسترى ارجاع دهند. 
آمريــكا چند ماه پيش اعــالم كرد از اين 

عهدنامه خارج شده است.
ديــوان بين المللى دادگســترى الهه روز 
چهارشــنبه با رد بخشــى از اعتراض هاى 

آمريكا در مورد عــدم صالحيت اين نهاد 
قضايى براى رســيدگى به پرونده شكايت 
ايــران از واشــنگتن، اعالم كرد بررســى 
اين پرونده بر اســاس دعــاوى ايران، در 
صالحيت اين ديوان است. عبدالقوى احمد 
يوسف، قاضى الهه در ابتداى سخنان خود 
تأكيد كرد كــه خروج آمريــكا از پيمان 
مودت تأثيرى بر صالحيــت دادگاه براى 
رسيدگى شكايت ايران از آمريكا در ارتباط 
با اموال مســدود شده اش در آمريكا ندارد. 
بنابراين ايــن دادگاه از نظر قضات، ديوان 
هم صالحيت رسيدگى به پرونده را دارد و 

هم پرونده قابليت استماع دارد. 
وى با تأكيد بــر اينكه پيمان مودت به دو 
طرف مصونيــت حكومتى نمى دهد، گفت 
كه داشــتن مصونيت ايــران در آمريكا را 
تأييد نمى كند. وى گفــت: بانك مركزى 
و ديگر شركت ها بايد از حقوق بين المللى 
كه همه از آن برخوردارند، منتفع باشــند، 
در غير اين صورت حقوقشان نقض خواهد 
شــد. از اين پس مرحله رسيدگى ماهوى 
آغاز مى شــود كه مرحله زمانبرى خواهد 

بود.
در پايان اين جلسه، با موافقت ديوان مقرر 
شــد رأى نهايى درباره شــكايت ايران در 
جلســه اى كه تاريخ آن مشــخص نيست، 

اعالم شود.

اخبار: وزير خارجه آمريكا و لهســتان بيانيه 
مشتركى درباره دستوركار نشست ورشو منتشر 
كردند كه در آن به ايران اشاره اى نشده است. به 
گفته باشگاه خبرنگاران پايگاه «تايمز اسرائيل» 
گزارش داد كه برخالف ادعاى بنيامين نتانياهو، 
نخست وزير رژيم صهيونيستى كه تمركز اصلى 
نشست ورشو، ايران خواهد بود، بيانيه مشترك 
ســازمان دهند گان اصلى اين نشســت نشان 
مى دهــد گفت وگو دربــاره جنگ هاى داخلى 
در ســوريه و يمن و همچنين تنش اســرائيل 
و فلســطين و ديگر موضوعات امنيتى مرتبط 
با خاورميانه، موضوعات اصلى نشســت ورشو 
اســت. بنا به اين گــزارش، مايك پمپئو، وزير 
خارجه آمريكا و جاكيچ كژاپوتوويژ، وزير خارجه 
لهستان روز چهارشنبه در بيانيه مشترك آغازين 
نشست ورشو اعالم كردند: «ما درباره بى ثباتى 
خشونت آميز در سوريه و يمن و همچنين تالش 
براى دســتيابى به توافق صلح بين اسرائيل و 
فلســطين گفت وگو خواهيم كرد». در بخش 
ديگرى از اين بيانيه آمده است: «ما انتظار داريم 
هر كشور نظراتى را بيان كند كه نمايانگر منافع 
آن كشــور باشــد. اختالف در يك حوزه نبايد 
سبب جلوگيرى از وحدت در ساير حوزه ها شود. 
به طور مثال، دو كشور ما (آمريكا و لهستان) در 
گذشته مواضع مخالفى بر سر توافق هسته اى 
ايران داشته اند. برخالف اين اختالف نظر بزرگ، 
روابط ميان آمريكا و لهستان همچنان به قوت 
خود باقى است». نشســت موسوم به «صلح و 
امنيت در خاورميانه» يا نشست ورشو قرار است 
24 و 25 بهمن در شهر ورشو، پايتخت لهستان 
برگزار شــود. «بنيامين نتانياهو»، نخست وزير 
رژيــم صهيونيســتى و «مايك پمپئــو»، وزير 
خارجه آمريكا از جمله افرادى هســتند كه در 

اين نشست حضور خواهند يافت.
وزيــر خارجه آمريكا پيــش از اين اعالم كرده 
بود اين نشســت يك ائتالف بين المللى عليه 
ايران خواهد بود، اما پس از اينكه بســيارى از 
كشورهاى جهان از حضور در اين نشست سرباز 
زدند، واشــنگتن با عقب نشينى از ادعاى اوليه 

خود، موضوع نشست را تغيير داد.
به گــزارش فارس دولت آمريكا اميــدوار بود كه 
كنفرانس ورشــو به ويترينى براى اتحاد جهانى 
عليه تهران تبديل شــود كه همزمان با چهلمين 
ســالگرد انقالب ايران بوده است. اما سه ديپلمات 
از كشورهاى ناتو به شبكه خبرى ان بى سى اعالم 
كردند بســيارى از كشورها به آمريكا هشدار داده 
بودند در صورتى كه ايــن كنفرانس فقط درباره 
ايران باشــد در آن حضور نخواهند يافت. يكى از 
ديپلمات هاى خارجى گفته است: ترديدى وجود 
ندارد كه ايده آن ها از همان ابتدا داشتن كنفرانسى 
درباره ايران است؛ اما سپس به خوبى درك كردند 
كه اين موضوع امكان پذير نيست؛ چون بسيارى از 
كشورها تمايلى به اين موضوع ندارند، بنابراين آن ها 
اين موضوع را تغيير دادند. اگرچه پمپئو گفته كه 
بيش از 60 كشور در اين كنفرانس شركت خواهند 
كرد، اما بسيارى از كشــورهاى كليدى از جمله 
روسيه و چين اعالم كرده اند كه در اين كنفرانس 
حضور نخواهند يافت. در اين كنفرانس، بسيارى از 
كشورها در سطحى پايين نظير اعزام ديپلمات هاى 

باسابقه خود حضور مى يابند.

پاسداران در سيستان و بلوچستان هدف انفجار انتحارى قرار گرفتند

شهادت مرزبانان با شقاوت جيش الظلم

خبر

اخبار: روابط عمومى قرارگاه قدس نيروى زمينى ســپاه 
در اطالعيه اى از حمله انتحارى تروريســت هاى تكفيرى به 
اتوبوس حامل رزمندگان اســالم و شــهيد و مجروح شدن 
جمعى از حافظان مرزهاى ميهن اســالمى در جاده خاش- 

زاهدان در شامگاه چهارشنبه 24 بهمن ماه خبر داد.
در اطالعيــه قرارگاه قدس آمده اســت: «در پى شكســت 
ســخت استكبار جهانى از مردم شــريف و قهرمان ايران در 
جشــن 40 ســالگى انقالب اســالمى و راهپيمايى باشكوه 
و دشمن شــكن 22 بهمن ماه، تروريســت هاى تكفيرى و 
مزدوران ســرويس هاى اطالعاتى وابســته به نظام سلطه و 
اســتكبار براى تلخ كــردن كام ملت ايران، شــامگاه ديروز 
يك دســتگاه اتوبوس حامل رزمندگان غيور اسالم كه پس 
از اتمــام مأموريت مرزبانــى از منطقه، عــازم موطن خود 

بودنــد را در جاده خــاش- زاهدان هدف حملــه انتحارى
 قرار دادند. 

در ايــن حملــه انتحارى كه با اســتفاده از يك دســتگاه 

خودروى مملــو از مواد منفجره در مجاورت اتوبوس حامل 
يكى از يگان هاى قرارگاه قدس نيروى زمينى سپاه صورت 
پذيرفت، جمعى از حافظان مرزهاى ميهن اسالمى شهيد و 

تعدادى نيز زخمى شدند».
به گفته قــرارگاه قدس اطالعات تكميلى متعاقباً به آگاهى 

ملت شهيدپرور ايران اسالمى رسانده خواهد شد. 
با اين حال خبرگزارى دولتى ايرنا حدود ساعت 7 با انتشار 
خبر اوليه درباره اين حادثه تروريستى گفت: «دقايقى پيش 
اين اقدام تروريســتى انجام شده و گفته مى شود دست كم 

20 نفر شهيد و 20 نفر نيز زخمى شده اند». 
به گفته برخــى منابع خبــرى نيز، گروهك تروريســتى 
جيش العدل با انتشــار بيانيه اى، رسماً مسئوليت اين حمله 

تروريستى را برعهده گرفت.
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 از 41 تا 97

امام خمينــى(ره) كه نهضت خود را در اعتراض به 
اليحه ايالتى و واليتى از سوى كابينه اسداهللا علم در 
اوايل مهرماه سال 41 آغاز مى كند، همه ظرفيت هاى 
موجود انسانى پيرامونش را به كار مى گيرد تا جلوى 

اقدام ضددين و ضد انسانى رژيم شاه را بگيرد. 
تازه ايــن حركت در زمانه اى اتفاق  افتاد كه جامعه 
ايرانى نسبت به بســيارى از اقدام هاى رژيم بسيار 
محتاط بود و بيشتر منفعل. حوزه علميه هم بيشتر 
در تعارف با رژيم و عمدتاً با هدف حفظ حوزه علميه 

تازه پا گرفته- تعامل كرده بود.
حــاال مردى تنها، وارد ميدان مبارزه شــده بود. 
نامه هاى بســيارى به علماى بالد زد. جلســات 
متعددى با مراجع گذاشــت. براى طالب با بهانه 
و بدون بهانه سخنرانى كرد و روشنگرى نمود. به 
واعظ شهير تهران-فلسفى- نامه زد و از او خواست 
تا كابينه علم را رسوا كند. تهديد، نصيحت، تشر 
و... به علم و به صورت غيرمستقيم به حاكم جائر 
در مقاطع مختلف زمانى از سوى او و ديگرانى كه 

به تحريك او واكنش نشان مى دادند، صادر شد.
سرانجام در اين كشاكش تنگاتنگ اين دولت علم 
بود كه مجبور شد به صورت شفاهى عقب نشينى 
كند و اليحه را پس بگيرد. بسيارى راضى شدند، 
شــيرينى پخش كردند و مى خواســتند جشن 
بگيرند اين پيروزى را! اما باز هم او تنها ايســتاد 
و تأكيــد كرد كه تا در روزنامه هاى رســمى اين 
عقب نشينى اعالم نشــود و از مردم عذرخواهى 
صورت نگيرد، اين امر موردقبول ملت نيست. به 

هر صورت رژيم تحت فشار عقب نشينى كرد.
بالفاصله امام در يازدهم آذرماه ســال 1341 در 
آغــاز دوباره درس خارج فقه خــود، به مرور اين 
نهضت و قيام «ســه ماهه» مى پردازد. اين حركت 
كوتاه منسجم تشكيالتى، رســانه اى و مبارزاتى 
براى بسيارى از مردم و طالب بسيار تازه مى نمود. 
آن ها هنوز گيــج بودند. اثر قدرت و وحدت خود 
را چشيده بودند اما باور نمى كردند با دست خالى 
رژيم تا بن دندان مسلح را عقب رانده باشند! به اين 
گيجى بايد زمزمه هاى تخطئه و توقف اين حركت 

از سوى برخى رجال و بزرگان را هم اضافه كرد.
در اين وضعيت مبهــم و غبارآلود امام اين گونه 
مبارزات سه ماهه را جمع بندى مى كند و به بيان 

«گام دوم» حركت براى عموم مردم مى پردازد:
مــا در اين قضايا كه وارد بوديم مطالب بســيار 
شــيرينى داشتيم و مطالب بســيار تلخ. مطلب 
شــيرين اين ها بود كه گفتيم، احساسات مردم 
«اللُّهــمَّ اْعــِل َكلَماتهْم» بعضــى مطالب هم از 
اشــخاصى احســاس كرديم كه تلخ بود؛ و خدا 
آن ها را بيامرزد. به خواست خدا استقالل و حيات 
مملكت دست شماست. هر چه پيش بيايد به نفع 
شماست يا به ضرر شما؛ اگر به ضررتان تمام شد، 
بايد شكست روحى نخوريد. شكست ظاهرى مهم 
نيست؛ آنچه مهم اســت، شكست روحى است. 
اگر انسان شكســت روحى خورد، تا آخر بايد به 
گورستان برگردد. شكســْت مال بيچاره هاست؛ 
شكست مال كسانى است كه معتمد به شيطان اند 
و ذخاير دنيا قلبشــان را فراگرفته است. اگر يك 
جايى به ضرر شما تمام شد، قلبتان محكم باشد؛ 
تا آخرين فردتان بايستيد. گمان نكنيد اين آدم 
شكست خورد، تمام شــد؛ تو هم يك موحدى، 
تو هم يك مسلمى، تو متصل به خداوندى؛ خدا 
شكســت نمى خورد: َو ال تَِهُنوا َو ال تَْحَزنُوا َو انُْتُم 

االْعلَْوَن إْن ُكْنُتْم ُمْوِمنيَن. (جلد 1 ص115)
اين بازخوانى براى ادامه گام ســبب شد تا دوباره 
حوزه عليه انقالب ســفيد شاه و ملت برخيزد، با 
وجود اينكه در اين گام به صورت ظاهرى شكست 
خورد و امام به زندان افتاد و بعد تبعيد شــد، اما 
پس از 15 سال در آن روزى كه انقالب به پيروزى 
رســيده بود و از فرانســه به ايران مى آمد و هيچ 
حســى نداشت، تا بعد از 10 سال در روزى كه از 
دار دنيا با قلبى مطمئن مى رفت، همين جمالت و 
گزاره ها را تكرار كرده بود و گام هاى آينده مبارزه 
ملت ايران و مستضعفان جهان را در وصيتنامه اش 

تصوير كرده بود. 
اكنون پس از گذشت 56 ســال از آغاز آن قيام 
قرآنــى و دينى، رهبر انقــالب جمع بندى اى از 
حركت عظيم ملت ارائه كرده و بر همان مفاهيم 
ابتدايى تأكيد كرده و متناسب با وضعيت فعلى 
جهان و انقالب اسالمى گام هاى بعدى را مبتنى 

بر ظرفيت جوانان تصوير كرده اند. 
اين ثبــات در آرمان ها و ارزش ها، برخاســته از 
حركت و نهضت انبياست كه  داهيانه و مدبرانه در 

اين بيانيه مهم و راهبردى تبلوريافته است.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

 6 سرود انقالبى توسط واحد آواى رضوان توليد شد  آستان نيوز: گروه هاى سرود آواى رضوان وابسته به مؤسسه آفرينش هاى هنرى آستان قدس رضوى سرودهاى انقالبى ويژه اى را همزمان با بانگ اهللا اكبر 
در شب 22 بهمن 1397 در برخى مساجد شهر مشهد اجرا كردند. سرودهاى واحد آواى رضوان به سبك آكاپال (شكلى از موسيقى يك يا چند نفره كه براى اجراى بدون همراهى ساز ساخته مى شود) توليد و توسط گروه هاى 
نوجوان و جوان در مناسبت هاى گوناگون ملى و مذهبى در مراسم و پاتوق هاى مختلف و معابر پرتردد شهرى مانند خيابان ها و بازارهاى اطراف حرم مطهر رضوى، راه آهن، پايانه مسافربرى و فرودگاه و... اجرا مى شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
قائم مقام توليت آستان قدس رضوي خبر داد

آمادگى تمام بخش هاى حرم مطهر رضوى 
براى ميزبانى از زائران نوروزى

آســتان: قائم مقام توليت آستان 
قدس رضوى از آمادگي كامل تمام 
امام على  بارگاه منــور  بخش هاى 
پذيرايى  براي  الرضا(ع)  موسى  بن 
و اســتقبال از زائران در ايام نوروز 

خبر داد. 
سيدرضا فاطمى امين روز گذشته 
در حاشــيه بازديد از سازمان حرم 

مطهر رضوى، با بيان اينكه تســهيل امر زيارت نخســتين رسالت آستان قدس 
رضوى اســت، اظهار كرد: ســاالنه 30 ميليون زائر به حرم مطهر امام رضا(ع) 
مى آيند و حدود 300 ميليون تشــرف انجام مى شــود، طبيعتاً اين خيل عظيم 
زائر نيازمند مجموعه اى از خدمات متنوع و گســترده شامل روشنايى، نظافت، 

گرمايش و سرمايش و... هستند.
وى افزود: خوشــبختانه با تأسيس سازمان حرم مطهر رضوى در آستان قدس 
رضــوى تمام امور مربوط به بارگاه منور رضوى يكپارچه شــده و اين امر، ارائه 
خدماتى دقيق  تر و كيفى تر به زائران را به دنبال داشــته است. قائم مقام توليت 
آستان قدس رضوى با بيان اينكه نوروز جزو ايامى است كه حرم مطهر رضوى 
با بيشــترين تشرف زائران روبه رو اســت، تصريح كرد: بخش هاى مختلف حرم 
مطهر و خادمان بارگاه منور رضوى براى ميزبانى و اســتقبال از زائران نوروزى 

حرم مطهر آمادگى كامل دارند.
فاطمى امين با اشــاره به بازديد خود از بخش هاى مختلف سازمان حرم تصريح 
كرد: پروژه هاى عمرانى مهمى در راســتاى توســعه صحن ها و رواق هاى حرم 
مطهر رضوى براى ســال هاى آينده در دست اقدام است، امروز از روند اجراى 
عمليــات عمرانى آن ها براى حصول اطمينان از روند مناســب اجراى پروژه ها، 

بازديد انجام شد كه روند اجراى آن ها بسيار خوب ارزيابى مى شود.

در 10 ماه نخست سال جارى صورت گرفت
ارائه خدمات فرش با مفروش كردن

394 هزار مترمربع از حرم رضوى
آستان: مديرعامــل شركت فرش 
آســتان قدس رضــوى از مفروش 
كردن مساحت بيش از 394 هزار 
مترمربــع از حرم مطهر رضوى در 
حوزه ارائه خدمــات فرش در 10 

ماه نخست سال 1397 خبر داد. 
غالمرضا باغشنى بيان كرد: از اين 
ميان، حدود 335 هزار مترمربع با 

فرش هــاى ماشــينى و نزديك به 60 هزار مترمربع نيز با فرش هاى دســتباف 
مفروش شــده است.وى ادامه داد: خدمات فرش حرم مطهر در مدت مذكور از 
رشد 14 درصدى در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته برخوردار بوده است.

مديرعامل شــركت فرش آســتان قدس رضوى درباره موارد كاربرد فرش هاى 
دستباف و ماشــينى در اماكن متبركه رضوى گفت: فرش هاى ماشينى بيشتر 
در فضاى باز مورد استفاده قرار گرفته و به برگزارى نمازهاى روزانه و مراسم و 
مناسبت ها اختصاص دارد.باغشنى اضافه كرد: عالوه بر اين، فرش هاى دستباف 
توليدى اين شــركت نيز در رواق ها و مكان هاى مســقف مورد اســتفاده قرار 
مى گيرند.وى با اشــاره به اشــتغال 240 نفر براى مفــروش كردن حرم مطهر 
حضرت رضا(ع) گفت: اين افراد به طور متوســط در يك شبانه روز و در قالب 3 

شيفت، خدمات مربوط به فرش حرم را انجام مى دهند.
مديرعامل شركت فرش آستان قدس رضوى ادامه داد: تمامى صحن هاى اماكن 
متبركه رضوى در شــبانه روز، در سه نوبت براى برگزارى نماز جماعت مفروش 
مى شوند.باغشــنى درباره اقدام هاى صورت گرفته براى افزايش كيفيت خدمات 
فرش در حرم مطهر بيان كرد: خدمات رســانى به زائران بارگاه ملكوتى حضرت 
على بن موســى الرضا(ع) به طور مستمر ســرلوحه امور قرار داشته و دارد و اين 

خدمات به صورت شبانه روزى در حال انجام است.

به منظور گراميداشت ياد شهداى زمين فوتبال چوار
ياران خداداد در ورزشگاه امام رضا(ع) 

به ميدان مى روند
آستان: بــه همت مؤسسه تربيت 
بدنــى آســتان قــدس رضوى، 
مســابقه فوتبال گراميداشت ياد 
و خاطره شــهداى زمين فوتبال 
چــوار با حضور خــداداد عزيزى 
مربى و فوتباليســت پيشكسوت 
ملى پوشان  از  و جمعى  خراسانى 
ســابق تيم ملى در ورزشگاه امام 

رضا(ع) برگزار مى شود. اين مسابقه به مناسبت گراميداشت سى و دومين 
ســالروز فاجعه زمين فوتبال چوار با حضور چهره هاى سرشناس فوتبال 
ايران و جمعى از بازماندگان اين رويداد برگزار مى شود و تماشاى آن براى 

عموم مردم رايگان است.
در 23 بهمن ماه سال 1365، هواپيماهاى رژيم بعثى، زمين مسابقه فوتبال 
بين تيم هــاى منتخب چوار و منتخب جوانان ايالم را بمباران كردند كه در 
اين فاجعه تاريخى 9 بازيكن فوتبال، يك داور و پنج تماشــاگر به شــهادت 

رسيدند و ده ها نفر به درجه جانبازى نائل آمدند.
در اين بازى كه روز جمعه 26 بهمن ماه ســاعت 13:30 برگزار خواهد شد، 
تعــدادى از بازيكنان خاطره انگيز فوتبال كشــور از جملــه خداداد عزيزى، 
محمدرضــا مهدوى، رضا عنايتــى، محمد نوازى، احمد تقوى، اســماعيل 
حاللى، مهدى اميرآبــادى، بهروز رهبرى فرد و پرويز برومند حضور خواهند 

داشت.

خـــبر

 آستان  گستره وســيع مخاطبان در آستان 
قــدس رضــوى و همچنيــن تنــوع و تكثر 
گروه هاى هدف، برنامه ريزى جامع و دقيقى را 
به منظور تحقق اهداف مطلوب در اين آستان 

قدسى در حوزه فرهنگى مى طلبد.
 مديريــت امــور فرهنگى خــدام و كاركنان 
سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى با تدوين 
و اجــراى طرح هــاى معرفت افزايــى همانند 
جلســات درس اخالق با عنــوان «با خادمان 
خورشيد»، «طرح صالى عزا»، «طرح خانواده 
رضوى» و «طرح واليت» كوشيده است تا در 
كنار فضاى ملكوتى حــرم ثامن الحجج(ع) با 
ارائه تعاليم و مفاهيم متعالى اسالم ناب، سيره 
عالــم آل محمــد(ع) را متجلى ســاخته و به 
ارتقاى شــناخت و معرفت خادمان و كاركنان 

اين مضجع پرنور بيفزايد.
«طرح واليت» يكى از طرح هاى آموزشــى و 
فرهنگى اســت كه توسط ســازمان فرهنگى 
آســتان قدس رضوى و در راســتاى نيازهاى 
عقيدتى كاركنان و خدام با همكارى مؤسســه 
آموزشى و پژوهشــى امام خمينى(ره) برگزار 

مى شود.

 برگزارى 8 دوره از «طرح واليت»
حجت االسالم  والمسلمين عماد دخانى، مدير امور 
فرهنگى خدام و كاركنان سازمان فرهنگى آستان 
قدس رضوى، دربــاره دوره «طرح واليت» بيان 
كرد: اين طرح يكــى از دوره هاى معرفت افزايى 
براى كاركنان و خدام آستان قدس رضوى است 

كه تاكنون هشت دوره آن برگزار شده است.
وى افزود: نخستين دوره اين طرح ويژه مديران 
ستادى، مديران مؤسسات و مراكز تابعه سازمان 
فرهنگى آستان قدس رضوى به مدت سه روز و 
در قالب 12 جلسه در سالن اجتماعات مؤسسه 

تربيت بدنى آستان قدس رضوى برگزار شد.
دخانــى بــا بيــان اينكه اســتادان ايــن دوره 
حجت االســالم  والمســلمين دكتر الهــى راد، 
مدير مركز انديشــه هاى بنيادين مؤسسه امام 
و حجت االســالم  والمســلمين  خمينــى(ره) 
دكتر رضايى، عضو هيئت  علمى مؤسســه امام 
خمينى(ره) بودند، تصريح كــرد: 12 محور در 
حوزه معرفت شناسى و راه هاى شناخت به عنوان 
سرفصل هاى اصلى اين دوره انتخاب  شده اند كه 
بررسى اقسام، انواع و اعتبار علم حضورى و علم 
پلوراليسم دينى،  حصولى؛ هرمنوتيك فلسفى، 

نظريه نسبى گرايى و شك گرايى، ارزيابى معرفتى، 
بررســى و نقد نظريه تعدد قرائت هايى از دين و 

معرفت دينى از جمله آن ها هستند.
وى بيان كرد: در روز پايانى نخســتين دوره اين 
طرح كه با حضور خانواده هاى شركت كنندگان و 
با همكارى مركز بانوان و امور خانواده آستان قدس 

رضوى در باغ اردوگاه خاتون برگزار شــد؛ عالوه 
بر برنامه هاى معرفتى با حضور حجت االســالم 
واعظ موسوى، برنامه هاى مهارتى ويژه نيز براى 
همسران و دختران شركت كنندگان تدارك ديده 
شد.حجت االسالم  والمسلمين دخانى خاطرنشان 
كرد: همزمان فرزندان پســر اين عزيزان نيز در 

ويژه  برنامه هاى تدارك ديده  شــده در مؤسسه 
تربيت بدنى آستان قدس رضوى شركت كردند.

 برگزارى 96 عنوان كالس 
براى سطوح مختلف كاركنان

مديــر امور فرهنگى خدام و كاركنان ســازمان 
فرهنگى آســتان قدس رضوى گفــت: دومين 
دوره طــرح واليــت نيز در دو بخش «شــهيد 
مطهــرى(ره)» ويژه رؤســاى ادارات واحدهاى 
تابعه ســازمان فرهنگى و «شــهيد مفتح(ره)» 
ويژه كارشناسان مسئول واحدهاى تابعه سازمان 
فرهنگى، به مدت سه روز در سالن جلسات بنياد 

پژوهش هاى آستان قدس رضوى برگزار شد.
وى بــا بيــان اينكه تاكنــون 96 عنوان كالس 
«معرفت شناسى» و «خداشناسى» براى سطوح 
مختلف برگزار شــده، افــزود: در مجموع يك 
دوره معرفت شناســى و يك دوره خداشناســى 
ويژه مديــران، يك دوره معرفت شناســى ويژه 
رؤســاى ادارات؛ چهار دوره معرفت شناسى براى 
كارشناسان و يك دوره معرفت شناسى نيز ويژه 
خواهران برگزار شــده و اين روند همچنان ادامه 

خواهد داشت.

به همت سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى و با همكارى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(ره) قم صورت گرفت

برگزارى 8 دوره «طرح واليت» ويژه كاركنان و خدام آستان قدس رضوى

قائم مقام توليت آستان 
قدس رضوى از آمادگي كامل تمام 
امام على  بارگاه منــور  بخش هاى 
پذيرايى  براي  الرضا(ع)  موسى  بن 
و اســتقبال از زائران در ايام نوروز 

سيدرضا فاطمى امين روز گذشته 
در حاشــيه بازديد از سازمان حرم 

مديرعامــل شركت فرش 
آســتان قدس رضــوى از مفروش 
 هزار 
مترمربــع از حرم مطهر رضوى در 

غالمرضا باغشنى بيان كرد: از اين 
 هزار مترمربع با 

بــه همت مؤسسه تربيت 
بدنــى آســتان قــدس رضوى، 
مســابقه فوتبال گراميداشت ياد 
و خاطره شــهداى زمين فوتبال 
چــوار با حضور خــداداد عزيزى 
مربى و فوتباليســت پيشكسوت 
ملى پوشان  از  و جمعى  خراسانى 
ســابق تيم ملى در ورزشگاه امام 

در آيين توديع و معارفه رئيس سازمان كتابخانه ها، 
موزه و مركز اسناد آستان قدس رضوى مطرح شد

توجه به سرمايه هاى عمومى 
در اولويت فعاليت كتابخانه ها

آستان: مراسم تكريــم رئيس سابق سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد 
آستان قدس رضوى ، دكتر مجتبى بذرافشان و معارفة رياست جديد اين سازمان، 
حجت االسالم سيد جالل حســينى، با حضور جمعى از مقامات آستان قدس 
رضوى و كارشناســان اين مركز برگزار شــد.در اين مراسم ابتدا رئيس سازمان 
فرهنگى آستان قدس رضوى به ايراد سخنرانى پرداخت و ضمن گراميداشت آغاز 
دهة پنجم پيروزى انقالب اسالمى ايران گفت: امروز در شرايطى زندگى مى كنيم 
كه تقابل جبهة حق و باطل، با گذشته متفاوت شده اما پيچيدگى هاى جبهة باطل، 
مسئوليت ما را در شناخت آن كم نمى كند.حجت االسالم حجت گنابادى نژاد، 
خدمت به بارگاه مطهر رضوى را توفيق بى مانندى دانست كه هرچه از آن گفته 
شود، باز هم حق مطلب ادا نشده است. وى با بيان اين كه در تاريخ آستان مقدس 
رضوى، قديمى  تريــن مركز فرهنگى در جوار مرجع حضرت رضا(ع)، كتابخانة 
آستان قدس رضوى است، تصريح كرد: توسعة كمى و كيفى كتابخانه هاى آستان 
قدس رضوى در مشهد و شهرستان ها، پيوسته مورد تأكيد توليت فقيد و توليت 
فعلى اين آستان بوده است و مديران مختلفى كه تاكنون عهده دار رياست اين 
سازمان شده اند، بر اين مهم اهتمام ويژه داشته اند.در ادامه، دكتر بذرافشان با اشاره 
به اين كه مأموريت يك سازمان بايد متناسب با ساختار آن باشد، گفت: مأموريت 
ســازمان كتابخانه ها، تأكيد بر فرايند علمى شــدن امور در بخش هاى مختلف 
اين ســازمان بود كه در اين راستا، برنامه اى پنج ساله تدوين كرديم كه مبتنى 
بر تأكيدات توليت محترم اســت.در پايان، حجت االسالم سيد جالل حسينى 
به نقش مهم كتابخانه در تنظيم ســبك زندگى اسالمى اشاره و تصريح كرد: 
نبايد كتابخانه را صرفاً محلى براى خوانش كتاب بدانيم و اگر كتابخانه بر سبك 
زندگى مردم به ويژه جوانان تأثير نگذارد، در واقع نتيجه اى نداشته است.وى در 
بيان بخشى از برنامه هاى خود براى مديريت سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز 
اسناد آستان قدس رضوى، مأموريت اصلى كتابخانه را در دورة جديد، الگوسازى، 
كادرســازى و شبكه سازى دانست و افزود: توجه بيشتر به سرمايه هاى عمومى، 
ارتباط گيرى بيشتر با مراكز علمى دانشگاهى و حوزوى و امكان استفادة آسان 
پژوهشــگران از منابع ارزشمند اين سازمان، بخشى از برنامه هاى پيش روست.

روز گذشته در مراسمى با حضور 
جمعى از معاونان و مديران اين آستان صورت گرفت

تكريم و معارفه معاون تبليغات اسالمى 
آستان قدس رضوى 

آستان: روز گذشته در مراسمى با حضور جمعى از معاونان و مديران آستان 
قدس رضوى از خدمات و زحمات حجت االسالم سيدجالل حسينى قدردانى 
شد و حجت االسالم والمسلمين رضا على عزيزى به عنوان سرپرست معاونت 

تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى معرفى شد.
معاون هماهنگى سازمان حرم مطهر رضوى در اين مراسم گفت: ارائه يك 
الگوى مطلوب برگرفته از سيره رضوى به جامعه بشرى رسالت اصلى خادمان 
بارگاه منور امام هشــتم(ع) است.دكتر محمدحسن حبيبيان تصريح كرد: 
امروز دشــمنان نظام جمهورى اسالمى توطئه هاى خودشان را در دو حوزه 
رفاه و امنيت متمركز كرده اند و با راهكارهاى ناموفق تحريم و ايجاد فتنه در 
جامعه به دنبال اهدافشان هستند، بنابراين در چنين موقعيتى جامعه بشرى 
نيازمند يك الگوى برخاسته از تفكر رضوى براى مقابله در برابر بدخواهان 
نظام دينى اســت.در ادامه اين مراسم حجت االسالم والمسلمين رضا على 
عزيزى، سرپرست معاونت تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى با بيان اينكه 
نشر فرهنگ رضوى وظيفه همه مسئوالن آستان قدس رضوى است، گفت: 
در طول 40 ســال پس از پيروزى انقالب اسالمى، آستان قدس رضوى در 

حوزه هاى مختلف بويژه در حوزه تبليغى فرهنگى رشد خوبى داشته است.
وى با اشاره به اينكه منابع دينى برترين الگوهاى زندگى فردى، اجتماعى 
را به انسان ارائه مى دهند، اظهار كرد: حرم مطهر رضوى از ظرفيت هاى 
بااليى برخوردار است كه بايد با بهره گيرى از مفاهيم قرآن كريم و سيره 

ائمه عصمت و طهارت(ع) اين ظرفيت ها را شكوفا كنيم.
عزيزى با اشاره به اينكه ما بايد با تفكر انقالبى و جهادى به دنبال عملى كردن 
ارزش هاى دين مبين اسالم باشيم، افزود: آستان قدس رضوى بهترين مكان 
و پايگاه براى جامه عمل پوشــاندن به مفاهيم دينى و محقق كردن اهداف 
اهل بيت(ع) اســت.وى رعايت ضوابط و قوانين با محوريت سيره رضوى را 
نخستين عامل موفقيت در فعاليت هاى فرهنگى و تبليغى دانست و گفت: 
ارائه الگوى دينى از حرم مطهر رضوى يك رســالت عظيم است كه بايد با 

به كارگيرى خالقيت و روش هاى نوين در راستاى تحقق آن تالش كنيم.

در 10 ماه نخست سال جارى 
صورت گرفت

ادغام شركت هاى كشاورزى رضوى
براى ايجاد مديريتى علمى و روزآمد

آستان نيوز: مديرعامل هلدينگ كشاورزى، دامپرورى و صنايع تبديلى سازمان 
اقتصادى رضوى از ادغام شــركت هاى كشــاورزى اين سازمان با هدف ايجاد 

مديريتى علمى و روزآمد خبر داد. 
محمدجواد وريدى بيان كرد: در فاز نخست، 6 شركت شامل كشت و صنعت 
جنوب خراسان، كشت و صنعت مزرعه نمونه، كشت و صنعت سرخس، كشت 
و صنعت باغات، كشت و صنعت تربت حيدريه و كشت و صنعت انابد در قالب 

شركت كشاورزى رضوى با يكديگر ادغام شده اند.
وى ادامه داد: در فاز دوم نيز ســاير مؤسســات همچون كشاورزى و موقوفات 
استان سمنان، سازمان موقوفات يزد و كرمان، شركت كشت و صنعت اسفراين 
و همچنين موقوفات و كشــاورزى چناران به شركت كشاورزى رضوى ملحق 
خواهد شــد، بنابراين در آينده اى نزديك تمامى شركت هاى كشاورزى تابعه 
هلدينگ كشاورزى، دامپرورى و صنايع تبديلى تجميع و در قالب يك شركت 
مديريت خواهند شد.مدير عامل هلدينگ كشاورزى، دامپرورى و صنايع تبديلى 
سازمان اقتصادى رضوى درباره اهداف اين هلدينگ از ادغام شركت هاى مذكور 
گفت: با توجه به ضرورت تغيير رويكرد در عرصه كشاورزى از سنتى به مدرن، 
ايــن اقدام به منظور ايجاد مديريتى واحد، علمى و به روز در حوزه كشــاورزى 

صورت گرفته است.
وى ادامــه داد: در كنار اين اقدام، فعاليت هــاى جديدى همچون طراحى 
سامانه جامع اطالعات كشاورزى در دست اقدام سازمان اقتصادى قرار دارد 
كــه تحقق اين مهم به ايجاد مديريت علمى و روزآمد در حوزه كشــاورزى 
كمك شايانى خواهد كرد. وريدى، تعيين الگوى كشت مناسب متناسب با 
مزارع و اراضى كشاورزى در مجموعه سازمان اقتصادى رضوى را يكى ديگر 
از برنامه هاى جارى اين هلدينگ در عرصه كشــاورزى دانست.مدير عامل 
هلدينگ كشــاورزى، دامپرورى و صنايع تبديلى سازمان اقتصادى رضوى 
با اشاره به ايجاد مؤسســه بذر و نهال رضوى گفت: اين مؤسسه با رويكرد 
توليد، تكثير و فروش انواع بذرهاى هيبريد و استاندارد، نهال، انواع توليدات 

رويشى و... در حال تأسيس است.
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برگ س��بز وس��ند کمپانی پراید جی ت��ی ایکس آی 
مدل 1383  شماره پالک 36ایران 358و76  شماره 
  S1412283389600 موتور 01009467  شماره شاسی
ن��ام مال��ک محمد ظری��ف ش��هابادی یوس��ف مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد 
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آگهی مناقصه )نوبت دوم(
ش��هرداری س��بزوار در نظ��ر دارد اج��رای پروژه 
محوطه سازی اطراف سوله زائر واقع در بوستان 
بهم��ن را بمبل��غ3/000/000/000 ری��ال از مح��ل 
اعتب��ارات ذیحس��ابی ب��ه پیمانکار واجدش��رایط 
واگذار نماید. لذا ش��رکت های دارای رتبه ابنیه 
یا راه م��ی توانند جه��ت دریافت اس��نادمربوطه 
ب��ه امور قراردادهای ش��هرداری مراجعه نمایند. 
جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر ب��ا ش��ماره تلفن 
05144241781 تماس حاصل فرمایند یا به سایت 
 www.sabzevar.ir ش��هرداری س��بزوار به آدرس
مراجعه کنند. مبلغ س��پرده ش��رکت در مناقصه 
مع��ادل 150/000/000 ری��ال به ص��ورت نق��د ی��ا 
ضمانت نام��ه بانک��ی می باش��د. ضمنًا ش��هرداری 
در رد ی��ا قب��ول هری��ک از پیش��نهادها مخت��ار 
است. آخرین مهلت ش��رکت در مناقصه و تحویل 
پاکت ه��ای پیش��نهادی ب��ه دبیرخانه ش��هرداری 
ت��ا پای��ان وق��ت اداری رأس س��اعت 14:10 روز 
یک شنبه مورخ 97/12/5 می باشد. مزایده رأس 
س��اعت 10 صبح روز دوش��نبه مورخ 97/12/6 در 

محل شهرداری برگزار می گردد.
 سید علی کوشکی شهردار سبزوار
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آگهی تجدید مناقصه
اداره کل راه و  شهرس��ازی اس��تان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومی طبق جدول ذیل  از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت ) س��تاد ( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل      

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

دارا بودن  رتبه 5  از معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور با رعایت سقف ارجاع کار در راه و ترابری )حمل و نقل( الزامی است.
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 97/11/18

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :                   ساعت14/00                        مورخه   97/11/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :                                                 ساعت14/00                        مورخه   97/12/09
زمان بازگشایی پاکت ها :                                                     ساعت 08/00                         مورخه  97/12/12

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف
 آدرس ساری خیابان جام جم -اداره پیمان و رسیدگی       تلفن   33363904  -011

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :   021-41934 
دفتر ثبت نام :   88969737 و021-85193768

این آگهی همزمان در سایتiets.mporg.ir نیز درج گردیده است 

اداره کل راه و  شهرسازی استان مازندران

ف
دی

شماره فراخوان ستاد ایرانمبلغ ضمانت نامه )به ریال(مبلغ برآورد   )به ریال(پروژهر

13,668,778,720683,500,000200973377000392بهسازی و آسفالت راه روستایی پردمه آمل1

6,085,244,351304,500,000200973377000393بهسازی و روکش آسفالت راه آبگرم آمل2

2,759,614,826138,000,000200973377000394اجرای الیه اساس و آسفالت راه روستایی نمل-سپارده3

نوبت دوم
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)آگهی فراخوان جهت ارزیابی کیفی پیمانكاران (
1- دس��تگاه مناقصه گذار: اداره کل ثبت اس��ناد و امالک خراسان رضوی آدرس مشهد 

تقاطع بلوار خیام و ارشاد 
 2- محل اجرای پروژه: اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان جوین   

 3- موضوع: احداث اداره ثبت اسناد وامالك جوین 
 4- ش��رح مختصری از مش��خصات کار: انجام عملیات اجرایی مربوط به احداث س��اختمان 
اداره ثبت اس��ناد و امالك جوین در دو طبقه به مساحت 800 متر مربع و تاسیسات برقی 

و مکانیکی  
 5- مبل��غ اعتبارابالغ��ی )12/000/000/000( ری��ال ک��ه از مح��ل ط��رح تمل��ك داراییهای                   

سرمایه ای ملی تامین میگردد 
 6- شرکت های متقاضی می بایست حداقل دارای رتبه 5 رشته ابنیه از سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی و گواهی صالحیت از لحاظ ایمنی از وزارت کار و رفاه اجتماعی باشند .
 7- از شرکتهای واجد شرایط دعوت میشود حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ 97/11/24 
اسناد ارزیابی را دریافت و پس از تکمیل تا ساعت 13 مورخه 97/12/15 ضمن بارگذاری 
در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( یك نسخه به دبیرخانه این اداره کل واقع 

در مشهد ، تقاطع ارشاد و خیام ، طبقه سوم تحویل و رسید دریافت نمایند .
 ضمنا تاکید میگردد کلیه مراحل مربوط به تشریفات ارزیابی کیفی و مناقصه پیمانکاران 
و اخذ مدارك مناقصه صرفا از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( قابلیت 

پیگیری داشته و مورد قبول کارفرما میباشد .
 8- محل دریافت فایل اس��ناد مناقصه: س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 

www.setadiran.ir آدرس الکترونیکی
 http://iets.mprog.ir :9- سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات 

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی 

نوبت دوم
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اقتصاد

پيشرفت روزنامـه صبـح ايـران
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روزنامـه صبـح ايـران

اقتصاد

انقالب كبير اســالمى ايران در حالــى چهلمين 
ســالگرد پيروزى خود را پشــت سر گذاشت و 
قدم به دهه  پنجــم حيات خود نهــاد كه اگرچه 
دشــمنان مســتكبرش گمان هاى باطلى در سر 
داشــتند، امــا دوســتانش در سراســر جهان، 
اميدوارانه آن را در گذر از چالش ها و به دست 
آوردن پيشــرفت هاى خيره كننــده، همــواره 

سربلند ديده اند.
در چنيــن نقطــه  عطفى، رهبــر حكيــم انقالب 
اســالمى با صــدور «بيانيــه  گام دوم انقالب» 
و بــراى ادامــه  ايــن راه روشــن، بــه تبييــن 
دســتاوردهاى شــگرف چهــار دهــه  گذشــته 
پرداخته و توصيه هايى اساسى به منظور «جهاد 
بزرگ براى ساختن ايران اسالمى بزرگ» ارائه 
فرموده اند.بيانيــه  «گام دوم انقالب» تجديد 
مطلعى اســت، خطاب به ملــت ايــران و بويژه 
جوانان كــه به مثابه منشــورى بــراى «دومين 
مرحله  خودسازى، جامعه پردازى و تمدن سازى» 
خواهد بود و «فصــل جديد زندگــى جمهورى 

اسالمى» را رقم خواهد زد.
اين گام دوم، انقــالب را «به آرمان بزرگش كه 
ايجاد تمدن نوين اسالمى و آمادگى براى طلوع 
خورشيد واليت عظمى (ارواحنافداه) هست» 
نزديك خواهد كــرد. متن كامل ايــن بيانيه به 

شرح زير است:

بسم اهللا الّرحمن الّرحيم
دنا  الحمدهللا رّب العالمين و الّصالة و الّســالم على ســيّ
محّمد و آله  الّطاهرين و صحبه المنتجبين و من تبعهم 

باحسان الى يوم الّدين.

 ورود انقالب اسالمى به دّومين 
مرحله خودسازى، جامعه پردازى و تّمدن سازى

از ميان همه  ملّت هاى زير ســتم، كمتر ملّتى به انقالب 
هّمت مى گمارد؛ و در ميان ملّت هايى كه به پا خاسته و 
انقالب كرده اند، كمتر ديده شده كه توانسته باشند كار 
را به نهايت رسانده و به جز تغيير حكومت ها، آرمان هاى 
انقالبى را حفظ كرده باشند. اّما انقالب پُرشكوه ملّت ايران 
كه بزرگ ترين و مردمى ترين انقالب عصر جديد است، 

تنها انقالبى است كه يك چلّه  پُرافتخار را بدون خيانت به 
آرمان هايش پشت سر نهاده و در برابر همه  وسوسه هايى 
كه غيرقابل مقاومت به نظر مى رسيدند، از كرامت خود 
و اصالت شــعارهايش صيانت كرده و اينك وارد دّومين 
مرحله  خودســازى و جامعه پردازى و تّمدن سازى شده 
 است. درودى از اعماق دل بر اين ملّت؛ بر نسلى كه آغاز 
كرد و ادامه داد و بر نسلى كه اينك وارد فرايند بزرگ و 

جهانِى 40 سال دّوم مى شود.

 پيروزى انقالب اسالمى؛ آغازگر عصر جديد عالم
آن روز كه جهان ميان شــرق و غرب ماّدى تقسيم شده 
بود و كســى گمان يك نهضت بزرگ دينى را نمى بُرد، 
انقالب اســالمى ايران، با قدرت و شــكوه پا به ميدان 
نهاد؛ چارچوب ها را شكست؛ كهنگى كليشه ها را به رخ 
دنيا كشــيد؛ دين و دنيا را در كنار هم مطرح كرد و آغاز 
عصر جديدى را اعالم نمود. طبيعى بود كه سردمداران 
گمراهى و ستم واكنش نشان دهند، اّما اين واكنش ناكام 
ماند. چپ و راســِت مدرنيته، از تظاهر به نشنيدن اين 
صداى جديد و متفاوت، تا تالش گســترده و گونا گون 
براى خفه كردن آن، هرچــه كردند به اجل محتوم خود 
نزديك تر شــدند. اكنون با گذشــت 40 جشن ساالنه  
انقالب و 40 دهه  فجر، يكى از آن دو كانون دشمنى نابود 
شده و ديگرى با مشــكالتى كه خبر از نزديكى احتضار 
مى دهند، دســت و پنجه نرم مى كند! و انقالب اسالمى 
با حفظ و پايبندى به شــعارهاى خود همچنان به پيش 

مى رود.

 شعارهاى جهانى، فطرى، درخشان و 
هميشه زنده  انقالب اسالمى

براى همه چيز مى توان طول عمر مفيد و تاريخ مصرف 
فرض كرد، اّما شعارهاى جهانى اين انقالب دينى از اين 
قاعده مستثنا اســت؛ آن ها هرگز بى مصرف و بى فايده 
نخواهند شــد؛ زيرا فطرت بشــر در همه  عصرها با آن 
سرشته است. آزادى، اخالق، معنويت، عدالت، استقالل، 
عّزت، عقالنّيت، برادرى، هيچ يك به يك نســل و يك 
جامعه مربوط نيست تا در دوره اى بدرخشد و در دوره اى 
ديگر افول كند. هرگز نمى توان مردمى را تصّور كرد كه از 
اين چشم اندازهاى مبارك دل زده شوند. هرگاه دل زدگى 
پيش آمده، از روى گردانى مســئوالن از اين ارزش هاى 
دينى بوده است و نه از پايبندى به آن ها و كوشش براى 

تحّقق آن ها.

 دفاع ابدى از نظرّيه  نظام انقالبى
انقالب اسالمى همچون پديده اى زنده و با اراده، همواره 
داراى انعطاف و آماده تصحيح خطاهاى خويش است، اّما 
تجديدنظرپذير و اهل انفعال نيست. به نقدها حّساسّيت 
مثبت نشــان مى دهد و آن را نعمت خدا و هشــدار به 
صاحبان حرف هاى بى عمل مى شــمارد، اّمــا به هيچ 
بهانه اى از ارزش هايش كه بحمداهللا با ايمان دينى مردم 
آميخته اســت، فاصله نمى گيرد. انقالب اسالمى پس از 
نظام سازى، به ركود و خموشى دچار نشده و نمى شود و 
ميان جوشــش انقالبى و نظم سياسى و اجتماعى تضاد 
و ناسازگارى نمى بيند، بلكه از نظريّه  نظام انقالبى تا ابد 

دفاع مى كند.

 جمهورى اسالمى و فاصله  ميان بايدها و واقعّيت ها
جمهــورى اســالمى، متحّجــر و در برابــر پديده ها و 
موقعّيت هاى نو به نو، فاقد احساس و ادراك نيست، اّما 
به اصول خود بشــّدت پايبند و به مرزبندى هاى خود با 
رقيبان و دشمنان بشّدت حّساس است. با خطوط اصلى 
خود هرگز بى مباالتى نمى كند و برايش مهم اســت كه 
چرا بماند و چگونه بماند. بى شــك فاصله  ميان بايدها و 
واقعّيت ها، همواره وجدان هاى آرمان خواه را عذاب داده 
و مى دهد، اّما اين، فاصله اى طى شــدنى است و در 40 
سال گذشته در مواردى بارها طى شده است و بى شك 
در آينده، با حضور نسل جوان مؤمن و دانا و پُرانگيزه، با 

قدرت بيشتر طى خواهد شد.

 انقالب اسالمى؛ مايه  سربلندى ايران و ايرانى
انقالب اســالمى ملّت ايــران، قدرتمند اّمــا مهربان و 
باگذشت و حّتى مظلوم بوده اســت. مرتكب افراط ها و 
چپ روى هايى كه مايه  ننگ بسيارى از قيام ها و جنبش 
هاست، نشده اســت. در هيچ معركه اى حّتى با آمريكا و 
صّدام، گلوله  اّول را شــلّيك نكرده و در همه  موارد، پس 
 از حمله  دشمن از خود دفاع كرده و البّته ضربت متقابل 
را محكم فرود آورده است. اين انقالب از آغاز تا امروز نه 
بى رحم و خونريز بوده و نــه منفعل و مرّدد. با صراحت و 
شجاعت در برابر زورگويان و گردنكشــان ايستاده و از 
مظلومان و مستضعفان دفاع كرده است. اين جوانمردى 
و مــرّوت انقالبى، اين صداقت و صراحــت و اقتدار، اين 

دامنه  عمل جهانى و منطقه اى در كنار مظلومان جهان، 
مايه  سربلندى ايران و ايرانى است، و همواره چنين باد.

 براى برداشتن گام هاى استوار در آينده، 
بايد گذشته را درست شناخت

اينك در آغاز فصل جديدى از زندگى جمهورى اسالمى، 
اين بنده  ناچيــز مايلم با جوانان عزيزم، نســلى كه پا به 
ميدان عمل مى گذارد تا بخش ديگــرى از جهاد بزرگ 
براى ساختن ايران اســالمى بزرگ را آغاز كند، سخن 

بگويم. سخن اّول درباره  گذشته است.
عزيزان! نادانسته ها را جز با تجربه  خود يا گوش سپردن 
به تجربه  ديگران نمى توان دانســت. بســيارى از آنچه 
را ما ديده و آزموده ايم، نســل شــما هنوز نيازموده و 
نديده است. ما ديده ايم و شــما خواهيد ديد. دهه هاى 
آينده دهه هاى شماست و شــماييد كه بايد كارآزموده 
و پُرانگيزه از انقالب خود حراســت كنيد و آن را هرچه 
بيشتر به آرمان بزرگش كه ايجاد تمّدن نوين اسالمى 
و آمادگى براى طلوع خورشيد واليت عظمى (ارواحنا 
فداه) اســت، نزديك كنيد. براى برداشــتن گام هاى 
استوار در آينده، بايد گذشــته را درست شناخت و از 
تجربه ها درس گرفت؛ اگر از اين راهبرد غفلت شــود، 
دروغ ها به جاى حقيقت خواهند نشست و آينده مورد 
تهديدهاى ناشــناخته قرار خواهد گرفت. دشــمنان 
انقالب با انگيزه اى قوى، تحريف و دروغ پردازى درباره  
گذشته و حّتى زمان حال را دنبال مى كنند و از پول و 
همه  ابزارها براى آن بهره مى گيرند. رهزنان فكر و عقيده 
و آگاهى بسيارند؛ حقيقت را از دشمن و پياده نظامش 

نمى توان شنيد.

 آغاز انقالب و نظام اسالمى از نقطه  صفر
انقالب اسالمى و نظام برخاسته از آن، از نقطه  صفر آغاز 
شــد؛ اّوالً: همه چيز عليه ما بود، چه رژيم فاسد طاغوت 
كه عالوه  بر وابستگى و فساد و استبداد و كودتايى بودن، 
اّولين رژيم سلطنتى در ايران بود كه به دست بيگانه -و 
نه به زور شمشير خود- بر سِر كار آمده بود، و چه دولت 
آمريكا و برخى ديگر از دولت هاى غربى و چه وضع بشّدت 
نابسامان داخلى و عقب افتادگى شرم آور در علم و فّناورى 

و سياست و معنويّت و هر فضيلت ديگر.
ثانياً: هيچ تجربه  پيشينى و راه طى شــده اى در برابر ما 
وجود نداشت. بديهى اســت كه قيام  هاى ماركسيستى 
و امثال آن نميتوانســت براى انقالبى كه از متن ايمان 

و معرفت اســالمى پديد آمده است، الگو محسوب شود. 
انقالبيون اسالمى بدون سرمشــق و تجربه آغاز كردند 
و تركيب جمهوريّت و اســالمّيت و ابزارهاى تشكيل و 
پيشرفت آن، جز با هدايت الهى و قلب نورانى و انديشه ى 
بزرگ امام خمينى، به دســت نيامد. و اين نخســتين 

درخشش انقالب بود.

 تقابل دوگانه  جديد «اسالم و استكبار»؛ پديده  
برجسته  جهان معاصر

پس آ نگاه انقالب ملّت ايــران، جهان دوقطبى آن روز را 
به جهان سه قطبى تبديل كرد و سپس با سقوط و حذف 
شوروى و اقمارش و پديد آمدن قطب هاى جديد قدرت، 

تقابل دوگانه  جديد «اســالم و استكبار» پديده  برجسته  
جهان معاصر و كانون توّجه جهانيان شد. از سويى نگاه 
اميدوارانه  ملّت هاى زير ســتم و جريان هاى آزاديخواه 
جهان و برخى دولت هاى مايل به اســتقالل و از سويى 
نگاه كينه ورزانه و بدخواهانه رژيم هاى زورگو و قلدرهاى 
باج طلب عالم، بدان دوخته شد. بدين گونه مسير جهان 
تغيير يافت و زلزله  انقالب، فرعون هاى در بســتِر راحت 
آرميده را بيدار كرد؛ دشمنى ها با همه  شّدت آغاز شد و 
اگر نبود قدرت عظيم ايمان و انگيزه  اين ملّت و رهبرى 
آسمانى و تأييدشده  امام عظيم الّشــأن ما، تاب آوردن 
در برابر آن همه خصومت و شــقاوت و توطئه و خباثت، 

امكان پذير نمى شد.

 مديرّيت جهادى و اعتقاد به اصل «ما مى توانيم»؛ 
عامل عّزت و پيشرفت ايران در همه  عرصه ها 

با وجــود همه  اين مشــكالت طاقت فرســا، جمهورى 
اســالمى روزبه روز گام هاى بلندتر و استوارترى به جلو 
برداشت. اين 40 سال، شاهد جهادهاى بزرگ و افتخارات 
درخشان و پيشرفت هاى شــگفت آور در ايران اسالمى 
است. عظمت پيشرفت هاى 40 ساله  ملّت ايران آن گاه 
بدرستى ديده مى شود كه اين مّدت، با مّدت هاى مشابه 
در انقالب هاى بزرگى همچون انقالب فرانسه و انقالب 
اكتبر شوروى و انقالب هند مقايسه شود. مديريّت هاى 
جهادى الهام گرفته از ايمان اسالمى و اعتقاد به اصل «ما 
مى توانيم» كه امام بزرگوار به همه  ما آموخت، ايران را به 

عّزت و پيشرفت در همه  عرصه ها رسانيد.

 بركات بزرگ انقالب اسالمى
انقالب به يك انحطــاط تاريخى طوالنــى پايان داد و 
كشــور كه در دوران پهلوى و قاجار بشّدت تحقير شده 
و بشــّدت عقب مانده بود، در مسير پيشرفت سريع قرار 
گرفت؛ در گام نخست، رژيم ننگين سلطنت استبدادى 
را به حكومت مردمى و مردم ساالرى تبديل كرد و عنصر 
اراده  ملّى را كه جان مايه   پيشرفت همه جانبه و حقيقى 
است در كانون مديريّت كشــور وارد كرد؛ آنگاه جوانان 
را ميداندار اصلى حوادث و وارد عرصــه  مديريّت كرد؛ 
روحيه  و باور «ما مى توانيم» را به همگان منتقل كرد؛ به 
بركت تحريم دشمنان،  اتّكاى به توانايى داخلى را به همه 

آموخت و اين منشأ بركات بزرگ شد:

  ثبات و امنّيت و حفظ تمامّيت ارضى ايران
اّوالً: ثبات و امنّيت كشــور و تمامّيت ارضى و حفاظت از 
مرزها را كه آماج تهديد جّدى دشمنان قرار گرفته بود، 
ضمانت كرد و معجزه  پيروزى در جنگ هشت ســاله و 
شكست رژيم بعثى و پشــتيبانان آمريكايى و اروپايى و 

شرقى اش را پديد  آورد.

 موتور پيشران كشور در عرصه  علم و فّناورى و 
ايجاد زيرساخت هاى حياتى، اقتصادى و عمرانى

ثانياً: موتور پيشران كشــور در عرصه  علم و فّناورى و 
ايجاد زيرســاخت هاى حياتى و اقتصــادى و عمرانى 
شــد كه تاكنون ثمرات بالنده  آن روزبه روز فراگيرتر 

مى شود. 
هزاران شــركت دانش بنيان، هزاران طرح زيرساختى و 
ضرورى براى كشــور در حوزه هاى عمران، حمل ونقل 
و صنعت و نيرو و معدن و ســالمت و كشــاورزى و آب 
و غيــره، ميليون ها تحصيلكرده  دانشــگاهى يا در حال 
تحصيل، هزاران واحد دانشگاهى در سراسر كشور، ده ها 
طرح بزرگ از قبيل چرخه  سوخت هسته اى، سلّول هاى 
بنيادى، فّناورى نانو، زيســت فّناورى و غيره با رتبه هاى 
نخستين در كّل جهان، 60 برابر شدن صادرات غيرنفتى، 
نزديك به 10 برابر شــدن واحدهاى صنعتى، ده ها برابر 
شــدن صنايع از نظر كيفى، تبديل صنعــت مونتاژ به 
فّناورى بومى، برجســتگى محســوس در رشــته هاى 
گوناگون مهندسى از جمله در صنايع دفاعى، درخشش 
در رشته هاى مهم و حّساس پزشكى و جايگاه مرجعّيت 
در آن و ده ها نمونه  ديگر از پيشرفت، محصول آن روحيه 
و آن حضور و آن احساس جمعى است كه انقالب براى 
كشور به ارمغان آورد. ايراِن پيش  از انقالب، در توليد علم 
و فّناورى صفر بود، در صنعت به جز مونتاژ و در علم به جز 

ترجمه هنرى نداشت.

  به اوج رسانيدن مشاركت مردمى
 و مسابقه  خدمت رسانى

ثالثاً: مشــاركت مردمى را در مســائل سياســى مانند 
انتخابات، مقابله با فتنه هاى داخلى، حضور در صحنه هاى 

ملّى و استكبارستيزى به اوج رســانيد و در موضوعات 
اجتماعى مانند كمك رسانى ها و فّعالّيت هاى نيكوكارى 
كه از پيش  از انقالب آغاز شــده بود، افزايش چشمگير 
داد. پس  از انقالب، مردم در مســابقه   خدمت رسانى در 
حوادث طبيعى و كمبودهاى اجتماعى مشتاقانه شركت 

مى كنند.

  ارتقاى شگفت آور بينش سياسى آحاد مردم
رابعاً: بينش سياســى آحاد مردم و نگاه آنان به مسائل 
بين المللى را به گونه  شــگفت آورى ارتقــا داد. تحليل 
سياسى و فهم مسائل بين المللى در موضوعاتى همچون 
جنايات غرب بخصوص آمريكا، مسئله  فلسطين و ظلم 
تاريخى به ملّت آن، مســئله  جنگ افروزى ها و رذالت ها 
و دخالت هاى قدرت هاى قلدر در امــور ملّت ها و امثال 
آن را از انحصــار طبقه  محــدود و عزلت  گزيده اى به نام 
روشنفكر، بيرون آورد؛ اين گونه روشنفكرى ميان عموم 
مردم در همه  كشور و همه  ساحت هاى زندگى جارى شد 
و مسائلى از اين دســت حّتى براى نوجوانان و نونهاالن، 

روشن و قابل فهم گشت.

  سنگين كردن كّفه  عدالت 
در تقسيم امكانات عمومى كشور

خامساً: كّفه  عدالت را در تقسيم امكانات عمومى كشور 
ســنگين كرد. نارضايتى اين حقير از كاركرد عدالت در 
كشور به دليل آنكه اين ارزش واال بايد گوهر بى همتا بر 
تارك نظام جمهورى اسالمى باشد و هنوز نيست، نبايد 
به اين معنى گرفته شود كه براى اســتقرار عدالت كار 

انجام نگرفته است.
 واقعّيت آن است كه دســتاوردهاى مبارزه با بى عدالتى 
در اين چهار دهه، با هيچ دوره  ديگر گذشته قابل مقايسه 
نيست. در رژيم طاغوت بيشترين خدمات و درآمدهاى 
كشــور در اختيار گروه كوچكى از پايتخت نشــينان يا 
همســانان آنان در برخى ديگر از نقاط كشور بود. مردم 
بيشتر شهرها بويژه مناطق دوردست و روستاها در آخر 
فهرســت و غالباً محروم از نيازهاى اّولّيه  زيرســاختى 
و خدمت رســانى بودند. جمهورى اســالمى در شمار 
موّفق ترين حاكمّيت هاى جهان در جابه جايى خدمت و 
ثروت از مركز به همه جاى كشور و از مناطق مرّفه نشين 

شهرها به مناطق پايين دست آن بوده است. 
آمار بزرگ راهسازى و خانه سازى و ايجاد مراكز صنعتى 
و اصالح امور كشــاورزى و رســاندن برق و آب و مراكز 
درمانى و واحدهاى دانشگاهى و ســد و نيروگاه و امثال 
آن به دورترين مناطق كشــور، حقيقتــاً افتخارآفرين 
است؛ بى شك اين همه، نه در تبليغات نارساى مسئوالن 
انعكاس يافته  و نه زبان بدخواهان خارجى و داخلى به آن 
اعتراف كرده است؛ ولى هست و حسنه اى براى مديران 
جهادى و بااخالص نزد خدا و خلق اســت. البّته عدالت 
مورد انتظار در جمهورى اســالمى كه مايل است پيرو 
حكومت علوى شناخته شود، بســى برتر از اين هاست 
و چشم اميد براى اجراى آن به شما جوان هاست كه در 

ادامه بدان خواهم پرداخت.

  افزايش چشمگير معنوّيت و اخالق 
در فضاى عمومى جامعه

سادساً: عيار معنويّت و اخالق را در فضاى عمومى جامعه به 
گونه اى چشمگير افزايش داد. اين پديده  مبارك را رفتار و 
منش حضرت امام خمينى در طول دوران مبارزه و پس  از 
پيروزى انقالب، بيش  از هر چيز رواج داد؛ آن انسان معنوى 
و عارف و وارسته از پيرايه هاى ماّدى، در رأس كشورى قرار 
گرفت كه مايه هاى ايمان مردمش بسى ريشه دار و عميق بود. 
هرچند دست تطاول تبليغات مرّوج فساد و بى بندوبارى در 
طول دوران پهلوى ها به آن ضربه هاى سخت زده و لجنزارى 
از آلودگى اخالقى غربى را به درون زندگى مردم متوّسط و 
بخصوص جوانان كشانده بود، ولى رويكرد دينى و اخالقى 
در جمهورى اسالمى، دل هاى مستعد و نورانى بويژه جوانان 
را مجذوب كرد و فضا به ســود دين و اخالق دگرگون شد. 
مجاهدت هاى جوانان در ميدان هاى سخت از جمله دفاع 
مقّدس، با ذكر و دعا و روحيه  برادرى و ايثار همراه شــد و 
ماجراهاى صدر اسالم را زنده و نمايان در برابر چشم همه 
نهاد. پدران و مادران و همسران با احساس وظيفه  دينى از 
عزيزان خود كه به جبهه هاى گوناگون جهاد مى شتافتند 
دل كندند و ســپس، آنگاه كه با پيكر خون آلود يا جســم 
آسيب ديده  آنان روبه رو شــدند، مصيبت را با شكر همراه 
كردند. مساجد و فضاهاى دينى رونقى بى سابقه گرفت. صف 
نوبت براى اعتكاف از هزاران جوان و استاد و دانشجو و زن و 
مرد و صف نوبت براى اردوهاى جهادى و جهاد سازندگى و 
بسيج سازندگى از هزاران جوان داوطلب و فداكار آكنده شد. 
نماز و حج و روزه دارى و پياده روى زيارت و مراسم گوناگون 
دينى و انفاقات و صدقات واجب و مستحب در همه جا بويژه 
ميان جوانان رونــق يافت و تا امروز، روزبه روز بيشــتر و با 
كيفيت تر شده است. و اين ها همه در دورانى اتّفاق افتاده كه 
سقوط اخالقى روزافزون غرب و پيروانش و تبليغات پُرحجم 
آنان براى كشاندن مرد و زن به لجنزارهاى فساد، اخالق و 
معنويّت را در بخش هاى عمده  عالم منزوى كرده است؛ و اين 
معجزه اى ديگر از انقالب و نظام اسالمى فّعال و پيشرو است.

  ايستادگى روزافزون 
در برابر قلدران و زورگويان و مستكبران جهان

سابعاً: نماد پُرابّهت و باشــكوه و افتخارآميز ايستادگى در 
برابر قلدران و زورگويان و مستكبران جهان و در رأس آنان 
آمريكاى جهانخوار و جنايتكار، روزبه روز برجسته تر شد. در 
تمام اين 40 سال، تسليم ناپذيرى و صيانت و پاسدارى از 
انقالب و عظمت و هيبت الهى آن و گردن برافراشته  آن در 
مقابل دولت هاى متكّبر و مستكبر، خصوصّيت شناخته شده  
ايران و ايرانى بويژه جوانان اين مرز و بوم به شمار مى رفته 
است. قدرت هاى انحصارگر جهان كه همواره حيات خود 
را در دست اندازى به استقالل ديگر كشورها و پايمال كردن 
منافع حياتى آن ها براى مقاصد شوم خود دانسته اند، در برابر 
ايران اسالمى و انقالبى، اعتراف به ناتوانى كردند. ملّت ايران 
در فضاى حياتبخش انقالب توانست نخست دست نشانده  
آمريكا و عنصر خائن به ملّت را از كشور برانَد و پس از  آن هم 
تا امروز از سلطه  دوباره ى قلدران جهانى بر كشور با قدرت و 

شّدت جلوگيرى كند.

رهبر انقالب در 40 سالگى انقالب اسالمى ايران بيانيه مهمى صادر كردند

فراخوان جوانان براى گام دوم انقالب

اكنون به شما فرزندان عزيزم در مورد چند سرفصل اساسى 
توصيه هايى مى كنم. اين ســرفصل ها عبارتند از: علم و 
پژوهش، معنويّت و اخالق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، 
استقالل و آزادى، عّزت ملّى و روابط خارجى و مرزبندى با 

دشمن، سبك زندگى.
اّما پيش از همه چيز، نخســتين توصيه  مــن اميد و نگاه 
خوشبينانه به آينده اســت. بدون اين كليد اساسِى همه  
قفل ها، هيچ گامى نمى توان برداشت. آنچه مى گويم يك 
اميد صادق و مّتكى به واقعّيت هاى عينى است. اينجانب 
همواره از اميد كاذب و فريبنده  دورى جسته ام، اّما خود و 
همه را از نوميدى بيجا و ترس كاذب نيز برحذر داشته  ام 
و برحذر مى دارم. در طول اين 40 ســال -و اكنون مانند 
هميشه- سياست تبليغى و رسانه اى دشمن و فّعال ترين 
برنامه هاى آن، مأيوس ســازى مردم و حّتى مسئوالن و 
مديران ما از آينده اســت. خبرهــاى دروغ، تحليل هاى 
مغرضانه، وارونه  نشــان دادن واقعّيت هــا، پنهان كردن 
جلوه هاى اميدبخش، بزرگ كردن عيوب كوچك و كوچك 
نشــان دادن يا انكار محّســنات بزرگ، برنامه   هميشگى 
هزاران رســانه  صوتى و تصويرى و اينترنتى دشــمنان 
ملّت ايران اســت؛ و البّته دنباله هاى آنان در داخل كشور 
نيز قابل مشاهده اند كه با استفاده از آزادى ها در خدمت 
دشــمن حركت مى كنند. شــما جوانان بايد پيشگام در 
شكستن اين محاصره  تبليغاتى باشيد. در خود و ديگران 
نهال اميد به آينده را پرورش دهيد. ترس و نوميدى را از 
خود و ديگران برانيد. اين نخستين و ريشه اى ترين جهاد 
شماست. نشانه هاى اميدبخش -كه به برخى از آن ها اشاره 
شد- در برابر چشم شماست. رويش هاى انقالب بسى فراتر 
از ريزش هاست و دســت ودل هاى امين و خدمتگزار، به 
مراتب بيشتر از مفسدان و خائنان و كيسه دوختگان است. 
دنيا به جوان ايرانى و پايدارى ايرانى و ابتكارهاى ايرانى، 

در بسيارى از عرصه ها با چشم تكريم 
و احترام مى نگرد. قدر خود 
را بدانيد و با قّوت خداداد، 
به سوى  آينده خيز برداريد 

و حماسه بيافرينيد.
و اّما توصيه ها:

 يك،علم و پژوهش
دانش،  آشكارترين وسيله  

عّزت و قدرت يك كشــور 
است. روى ديگر دانايى، توانايى 

است. دنياى غرب به بركت دانش 

خود بود كه توانســت براى خود ثروت و نفــوذ و قدرت 
200 ساله فراهم كند و با وجود تهيدستى در بنيان هاى 
اخالقى و اعتقادى، با تحميل سبك زندگى غربى به جوامع 
عقب مانده از كاروان علم، اختيار سياست و اقتصاد آن ها را 
به دست گيرد. ما به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه غرب 
كرد، توصيه نمى كنيم، اّما مؤّكداً به نياز كشور به جوشاندن 
چشــمه  دانش در ميان خود اصرار مى ورزيم. بحمداهللا 
استعداد علم و تحقيق در ملّت ما از متوّسط جهان باالتر 
است. اكنون نزديك به دو دهه است كه رستاخيز علمى 
در كشور آغاز شده و با ســرعتى كه براى ناظران جهانى 
غافلگيركننده بود -يعنى يازده برابر شتاب رشد متوّسط 
علم در جهان- به پيش رفته است. دستاوردهاى دانش و 
فّناورى ما در اين مّدت كه ما را به رتبه  شانزدهم در ميان 
بيش از 200 كشور جهان رسانيد و مايه  شگفتى ناظران 
جهانى شد و در برخى از رشــته هاى حّساس و نوپديد به 
رتبه هاى نخســتين ارتقا داد، همه وهمه در حالى اتّفاق 
افتاده كه كشــور دچار تحريم مالى و تحريم علمى بوده 
است. ما با وجود شنا در جهت مخالف جريان دشمن ساز، 
به ركوردهاى بزرگ دســت يافته ايم و اين نعمت بزرگى 

است كه به خاطر آن بايد روز و شب خدا را سپاس گفت.
اّما آنچه من مى خواهم بگويم اين است كه اين راه طى شده، 
با همه  اهّمّيتش فقط يك آغاز بوده اســت و نه بيشــتر. 

ما هنوز از قلّه هاى دانش جهان بسيار 
عقبيم؛ بايد به قلّه ها دست يابيم. بايد 
از مرزهاى كنونى دانش در مهم ترين 
رشته ها عبور كنيم. ما از اين مرحله 

هنوز بسيار عقبيم؛ ما از صفر شروع 
كرده ايم. عقب ماندگى شرم آور علمى 
در دوران پهلوى ها و قاجارها در هنگامى 
كه مســابقه  علمى دنيا تازه شروع شده 
بود، ضربه  سختى بر ما وارد كرده و ما را 

از اين كاروان شتابان، فرسنگ ها عقب 
نگه داشته بود. ما اكنون حركت را  آغاز 
كرده و با شتاب پيش مى رويم، ولى 
اين شتاب بايد 

سال ها با شّدت باال ادامه يابد تا آن عقب افتادگى جبران 
شود. اينجانب همواره به دانشگاه ها و دانشگاهيان و مراكز 
پژوهش و پژوهندگان، گرم و قاطع و جّدى دراين باره تذّكر 
و هشدار و فراخوان داده ام، ولى اينك مطالبه  عمومى من 
از شما جوانان آن است كه اين راه را با احساس مسئولّيت 
بيشتر و همچون يك جهاد در پيش گيريد. سنگ بناى يك 
انقالب علمى در كشور گذاشته شده و اين انقالب، شهيدانى 
از قبيل شهداى هسته اى نيز داده است. به پاخيزيد و دشمن 
بدخواه و كينه توز را كه از جهاد علمى شما بشّدت بيمناك 

است ناكام سازيد.

  دو، معنوّيت و اخالق
معنويّت به معنى برجســته كردن ارزش هاى معنوى از 
قبيل: اخالص، ايثار، توّكل، ايمان در خود و در جامعه است، 
و اخالق به معنى رعايت فضيلت هايى چون خيرخواهى، 
گذشت، كمك به نيازمند، راستگويى، شجاعت، تواضع، 
اعتمادبه نفس و ديگر خلقّيات نيكو است. معنويّت و اخالق، 
جهت دهنده  همه  حركت ها و فّعالّيت هاى فردى و اجتماعى 
و نياز اصلى جامعه است؛ بودن آن ها، محيط زندگى را حّتى 
با كمبودهاى ماّدى، بهشت مى سازد و نبودن آن حّتى با 

برخوردارى ماّدى، جهّنم مى آفريند.
شــعور معنوى و وجدان اخالقى در جامعه هرچه بيشتر 
رشد كند بركات بيشــترى به بار مى آورد؛ اين، بى گمان 
محتاج جهاد و تالش اســت و اين تــالش و جهاد، بدون 
همراهى حكومت ها توفيق چندانى نخواهد يافت. اخالق 
و معنويّت، البّته با دستور و فرمان به دست نمى آيد، پس 
حكومت ها نمى توانند آن را با قدرت قاهره ايجاد كنند، 
اّما اّوالً خود بايد منش و رفتار اخالقى و معنوى داشــته 
باشند، و ثانياً زمينه  را براى رواج آن در جامعه فراهم كنند 
و به نهادهاى اجتماعى دراين بــاره ميدان دهند و كمك 
برســانند؛ با كانون هاى ضّد معنويّت و اخالق، به شــيوه  
معقول بستيزند و خالصه اجازه ندهند كه جهّنمى ها مردم 
را با زور و فريب، جهّنمى كنند.ابزارهاى رسانه اى پيشرفته 

و فراگير، امكان بســيار خطرناكى در اختيار كانون هاى 
ضّد معنويّت و ضّد اخالق نهاده است و هم اكنون تهاجم 
روزافزون دشــمنان به دل هاى پاك جوانان و نوجوانان 
و حّتى نونهاالن بــا بهره گيرى از اين ابزارها را به چشــم 
خود مى بينيم. دستگاه هاى مسئول حكومتى دراين باره 
وظايفى سنگين بر عهده دارند كه بايد هوشمندانه و كامًال 
مسئوالنه صورت گيرد. و اين البّته به معنى رفع مسئولّيت 
از اشخاص و نهادهاى غيرحكومتى نيست. در دوره  پيش رو 
بايد دراين باره ها برنامه هاى كوتاه مّدت و ميان مّدت جامعى 

تنظيم و اجرا شود؛ ان شاء اهللا.

  سه، اقتصاد
اقتصاد يك نقطه  كليدِى تعيين كننده است. اقتصاد قوى، 
نقطه  قّوت و عامل مهّم سلطه ناپذيرى و نفوذناپذيرى كشور 
است و اقتصاد ضعيف، نقطه  ضعف و زمينه  ساز نفوذ و سلطه 
و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در ماّديات و معنويّات 
بشر، اثر مى گذارد. اقتصاد البّته هدف جامعه  اسالمى نيست، 
اّما وسيله اى است كه بدون آن نمى توان به هدف ها رسيد. 
تأكيد بر تقويت اقتصاد مستقّل كشور مبتنى  بر توليد انبوه و 
باكيفّيت و توزيع عدالت محور، مصرف به اندازه و بى اسراف 
و مناسبات مديريّتى خردمندانه است و در سال هاى اخير 
از سوى اينجانب بارها تكرار و بر آن تأكيد شده، به خاطر 
همين تأثير شگرفى است كه اقتصاد مى تواند بر زندگى 

امروز و فرداى جامعه بگذارد.
انقالب اسالمى راه نجات از اقتصاد ضعيف و وابسته و فاسد 
دوران طاغوت را به ما نشان داد، ولى عملكردهاى ضعيف، 
اقتصاد كشور را از بيرون و درون دچار چالش ساخته است. 
چالش بيرونى تحريم و وسوســه ها ى دشمن است كه در 
صورت اصالح مشكل درونى، كم اثر و حّتى بى اثر خواهد 
شد. چالش درونى عبارت از عيوب ساختارى و ضعف هاى 

مديريّتى است.
مهم ترين عيوب، وابستگى اقتصاد به نفت، دولتى بودن 
بخش هايى از اقتصاد كه در حيطه  وظايف دولت نيست، 
نگاه به خارج و نه به توان و ظرفّيت داخلى، استفاده  اندك 
از ظرفّيت نيروى انســانى كشــور، بودجه بندى معيوب 
و نامتوازن، و ســرانجام عدم ثبات سياست هاى اجرايى 
اقتصاد و عدم رعايت اولويّت هــا و وجود هزينه هاى زائد 
و حّتى مسرفانه در بخش هايى از دستگاه هاى حكومتى 
است. نتيجه  اين ها مشكالت زندگى مردم از قبيل بيكارى 
جوان ها، فقر درآمدى در طبقه  ضعيف و امثال آن است.
راه حّل اين مشكالت، سياست هاى اقتصاد مقاومتى است 
كه بايد برنامه هاى اجرايى براى همه  بخش هاى آن تهّيه 
و با قدرت و نشاط كارى و احساس مسئولّيت، در دولت ها 
پيگيرى و اقدام شود. درون زايى اقتصاد كشور، مولّد شدن 
و دانش بنيان شــدن آن، مردمى كردن اقتصاد و تصّدى 
گرى نكردن دولت، برون گرايى با استفاده از ظرفّيت هايى 
كه قبالً به آن اشاره شد، بخش هاى مهّم اين راه حل هاست. 
بى گمان يك مجموعه  جوان و دانا و مؤمن و مســلّط بر 
دانســته هاى اقتصادى در درون دولت خواهند توانست 
به اين مقاصد برسند. دوران پيِش رو بايد ميدان فّعالّيت 

چنين مجموعه اى باشــد.جوانان عزيز در سراسر كشور 
بدانند كه همه  راه حل ها در داخل كشــور اســت. اينكه 
كسى گمان كند كه «مشــكالت اقتصادى صرفاً ناشى از 
تحريم است و علّت تحريم هم مقاومت ضّد استكبارى و 
تسليم نشدن در برابر دشمن است؛ پس راه حل، زانو زدن 
در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه  گرگ است» خطايى 
نابخشودنى است. اين تحليل ســراپا غلط، هرچند گاه از 
زبان و قلم برخى غفلت زدگان داخلى صادر مى شود، اّما 
منشــأ آن، كانون هاى فكر و توطئه  خارجى است كه با 
صد زبان به تصميم سازان و تصميم گيران و افكار عمومى 

داخلى القاء مى شود.

  چهار، عدالت و مبارزه با فساد
اين دو الزم و ملزوم يكديگرند. فساد اقتصادى و اخالقى 
و سياسى، توده  چركين كشــورها و نظام ها و اگر در بدنه  
حكومت ها عارض شــود، زلزله  ويرانگر و ضربه زننده به 
مشروعّيت آن هاست؛ و اين براى نظامى چون جمهورى 
اسالمى كه نيازمند مشروعّيتى فراتر از مشروعّيت هاى 
مرســوم و مبنايى تر از مقبولّيت اجتماعى است، بسيار 
جّدى تر و بنيانى تر از ديگر نظام هاســت. وسوسه  مال و 
مقام و رياست، حّتى در َعلَوى ترين حكومت تاريخ يعنى 
حكومت خود حضرت امير  المؤمنين (عليه الّسالم) كسانى 
را لغزاند، پس خطر بُروز اين تهديد در جمهورى اسالمى 
هم كه روزى مديران و مسئوالنش مسابقه  زهد انقالبى و 
ساده زيستى مى دادند، هرگز بعيد نبوده و نيست؛ و اين 
ايجاب مى كند كه دستگاهى كارآمد با نگاهى تيزبين و 
رفتارى قاطع در قواى ســه گانه حضور دائم داشته باشد 
و به معناى واقعى با فســاد مبارزه كنــد، بويژه در درون 

دستگاه هاى حكومتى.
البّته نسبت فساد در ميان كارگزاران حكومت جمهورى 
اسالمى در مقايسه با بسيارى از كشورهاى ديگر و بخصوص 
با رژيم طاغوت كه سر تا پا فساد و فسادپرور بود، بسى كمتر 
اســت و بحمداهللا مأموران اين نظام غالباً سالمت خود را 
نگاه داشته اند، ولى حّتى آنچه هست غير قابل قبول است. 
همه بايد بدانند كه طهارت اقتصادى شــرط مشروعّيت 
همه  مقامات حكومت جمهورى اسالمى است. همه بايد 
از شيطاِن حرص برحذر باشند و از لقمه  حرام بگريزند و از 
خداوند دراين باره كمك بخواهند و دستگاه هاى نظارتى و 
دولتى بايد با قاطعّيت و حّساسّيت، از تشكيل نطفه  فساد 
پيشگيرى و با رشــد آن مبارزه كنند. اين مبارزه نيازمند 
انسان هايى باايمان و جهادگر، و منيع الّطبع با دستانى پاك 
و دل هايى نورانى است. اين مبارزه بخش اثرگذارى است از 
تالش همه جانبه اى كه نظام جمهورى اسالمى بايد در راه 

استقرار عدالت به كار برد.
عدالت در صدر هدف هاى اّولّيه  همه   بعثت هاى الهى است و 
در جمهورى اسالمى نيز داراى همان شأن و جايگاه است؛ 
اين، كلمه اى مقّدس در همه  زمان ها و سرزمين هاســت 
و به صورت كامل، جــز در حكومت حضــرت ولىّ عصر 
(ارواحنافداه) ميّسر نخواهد شــد، ولى به صورت نسبى، 
همه جا و همه وقت ممكن و فريضه اى بر عهده  همه بويژه 

حاكمان و قدرتمندان اســت. جمهورى اســالمى ايران 
در اين راه گام هاى بلندى برداشته اســت كه قبًال بدان 
اشــاره اى كوتاه رفت؛ و البّته در توضيح و تشريح آن بايد 
كارهاى بيشــترى صورت گيرد و توطئه  واژگونه نمايى 
و الاقل ســكوت و پنهان ســازى كه اكنون برنامه  جّدى 
دشمنان انقالب است، خنثى گردد.با اين همه، اينجانب 
به جوانان عزيزى كه آينده  كشور، چشم انتظار آن هاست 
صريحاً مى گويم آنچه تاكنون شده با آنچه بايد مى شده و 
بشود، داراى فاصله  اى ژرف است. در جمهورى اسالمى، 
دل هاى مسئوالن به طور دائم بايد براى رفع محرومّيت ها 
بتپد و از شكاف هاى عميق طبقاتى بشّدت بيمناك باشد. 
در جمهورى اسالمى كسب ثروت نه تنها جرم نيست كه 
مورد تشويق نيز هست، اّما تبعيض در توزيع منابع عمومى 
و ميدان دادن به ويژه خوارى و مدارا با فريبگران اقتصادى 
كه همه به بى عدالتى مى انجامد، بشــّدت ممنوع است؛ 
همچنين غفلت از قشــرهاى نيازمند حمايت، به هيچ رو 
مورد قبول نيســت. اين ســخنان در قالب سياست ها و 
قوانين، بارها تكرار شده است، ولى براى اجراى شايسته  آن 
چشم اميد به شما جوان هاست؛ و اگر زمام اداره  بخش هاى 
گوناگون كشور به جوانان مؤمن و انقالبى و دانا و كاردان 
-كه بحمداهللا كم نيستند- سپرده شود، اين اميد برآورده 

خواهد شد؛ ان شاءاهللا.

  پنج، استقالل و آزادى
اســتقالل ملّى به معنى آزادى ملّت و حكومت از تحميل 
و زورگويى قدرت هاى ســلطه گر جهان اســت. و آزادى 
اجتماعــى به معناى حّق تصميم گيــرى و عمل كردن و 
انديشيدن براى همه  افراد جامعه است؛ و اين هر دو از جمله  

ارزش هاى اسالمى اند و اين هر دو عطّيه  الهى به انسان ها يند 
و هيچ كدام تفّضل حكومت ها به مردم نيستند. حكومت ها 
موّظف به تأمين اين دو اند. منزلت آزادى و اســتقالل را 
كســانى بيشــتر مى دانند كه براى آن جنگيده اند. ملّت 
ايران با جهاد 40ســاله  خود از جمله  آن هاست. استقالل 
و آزادى كنونى ايران اســالمى، دستاورد، بلكه خون آورِد 
صدها هزار انسان واال و شجاع و فداكار است؛ غالباً جوان، 
ولى همه در رتبه هاى رفيع انسانّيت. اين ثمر شجره  طّيبه  
انقالب را با تأويل و توجيه هاى ساده لوحانه و بعضاً مغرضانه، 
نمى توان در خطر قرار داد. همه -مخصوصاً دولت جمهورى 
اسالمى - موّظف به حراست از آن با همه  وجودند. بديهى 
است كه «استقالل» نبايد به معنى زندانى كردن سياست 
و اقتصاد كشور در ميان مرزهاى خود، و «آزادى» نبايد در 
تقابل با اخالق و قانون و ارزش هاى الهى و حقوق عمومى 

تعريف شود.

 شش،  عّزت مّلى، روابط خارجى، مرزبندى با دشمن
اين هر ســه، شــاخه هايى از اصــِل «عــّزت، حكمت، و 
مصلحت» در روابط بين المللى انــد. صحنه  جهانى، امروز 
شــاهد پديده هايى اســت كه تحّقق يافته يا در آستانه   
ظهورند: تحّرك جديد نهضت بيدارى اسالمى بر اساس 
الگوى مقاومت در برابر سلطه  آمريكا و صهيونيسم؛ شكست 
سياســت هاى آمريكا در منطقه  غرب آســيا و زمينگير 
شــدن همكاران خائن آن ها در منطقه؛ گسترش حضور 
قدرتمندانه  سياسى جمهورى اســالمى در غرب آسيا و 

بازتاب وسيع آن در سراسر جهان سلطه.
اين ها بخشى از مظاهر عّزت جمهورى اسالمى است كه 
جز با شجاعت و حكمت مديران جهادى به دست نمى آمد. 

سردمداران نظام سلطه نگرانند؛ پيشنهادهاى آن ها عموماً 
شامل فريب و خدعه و دروغ است. امروز ملّت ايران عالوه  
بر آمريكاى جنايتكار، تعدادى از دولت هــاى اروپايى را 
نيز خدعه گر و غير قابل اعتماد مى داند. دولت جمهورى 
اسالمى بايد مرزبندى خود را با آن ها با دّقت حفظ كند؛ 
از ارزش هاى انقالبى و ملّى خود، يك گام هم عقب نشينى 
نكند؛ از تهديدهاى پوچ آنان نهراسد؛ و در همه حال، عّزت 
كشــور و ملّت خود را در نظر داشته باشــد و حكيمانه و 
مصلحت جويانه و البّته از موضع انقالبى، مشكالت قابل حّل 
خود را با آنان حل كند. در مورد آمريكا حّل هيچ مشكلى 
متصّور نيســت و مذاكره با آن جز زيان مــاّدى و معنوى 

محصولى نخواهد داشت.

 هفت،  سبك زندگى
سخن الزم دراين باره بسيار است. آن را به فرصتى ديگر 
وامى گذارم و به همين جملــه اكتفا مى كنم كه تالش 
غرب در ترويج سبك زندگى غربى در ايران، زيان هاى 
بى جبران اخالقى و اقتصادى و دينى و سياسى به كشور 
و ملّت ما زده اســت؛ مقابله با آن، جهادى همه جانبه و 
هوشــمندانه مى طلبد كه باز چشم اميد در آن به شما 
جوان هاست.در پايان از حضور سرافرازانه و افتخارانگيز 
و دشمن شــكن ملّت عزيــز در بيســت ودّوم بهمن و 
چهلمين سالگرد انقالب عظيم اسالمى تشّكر مى كنم 
و پيشانى سپاس بر درگاه حضرت حق مى سايم. سالم 
بر حضرت بقّيه اهللا (ارواحنافداه)؛ سالم بر ارواح طّيبه  
شهيدان واالمقام و روح مطّهر امام بزرگوار؛ و سالم بر 

همه  ملّت عزيز ايران و سالم ويژه به جوانان. 
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جوانان عزيز! اين ها بخشى محدود از سرفصل هاى عمده در سرگذشت 40  
ساله  انقالب اسالمى است؛ انقالب عظيم و پايدار و درخشانى كه شما به 

توفيق الهى بايد گام بزرگ دّوم را در پيشبرد آن برداريد.
محصول تالش 40  ساله، اكنون برابر چشم ما است: كشور و ملّتى مستقل، 
آزاد، مقتدر، باعّزت، متديّن، پيشــرفته در علم، انباشــته از تجربه هايى 
گرانبها، مطمئن و اميــدوار، داراى تأثير اساســى در منطقــه و داراى 
منطق قوى در مســائل جهانى، ركورددار در شتاب پيشرفت هاى علمى، 
ركورددار در رســيدن به رتبه هاى باال در دانش ها و فّناورى هاى مهم از 
قبيل هسته اى و سلّول هاى بنيادى و نانو و هوافضا و امثال آن، سرآمد در 
گسترش خدمات اجتماعى، سرآمد در انگيزه هاى جهادى ميان جوانان، 
سرآمد در جمعّيت جوان كارآمد و بسى ويژگى هاى افتخارآميز ديگر كه 
همگى محصول انقالب و نتيجه  جهت گيرى هاى انقالبى و جهادى است. 
و بدانيد كه اگر بى توّجهى به شعارهاى انقالب و غفلت از جريان انقالبى 
در برهه هايى از تاريخ 40  ساله نمى بود -كه متأّسفانه بود و خسارت بار هم 
بود- بى شك دستاوردهاى انقالب از اين بســى بيشتر و كشور در مسير 
رسيدن به آرمان هاى بزرگ بسى جلوتر بود و بسيارى از مشكالت كنونى 

وجود نمى داشت.

 اقتدار انقالب اسالمى و تغيير چالش ها و شكست مستكبران
ايران مقتدر، امروز هم مانند آغاز انقالب با چالش هاى مستكبران روبه رو 
است، اّما با تفاوتى كامًال معنى دار. اگر آن روز چالش با آمريكا بر سر كوتاه 
كردن دست عّمال بيگانه يا تعطيلى سفارت رژيم صهيونيستى در تهران 
يا رسوا كردن النه  جاسوسى بود، امروز چالش بر سِر حضور ايران مقتدر در 
مرزهاى رژيم صهيونيستى و برچيدن بساط نفوذ نامشروع آمريكا از منطقه  
غرب آسيا و حمايت جمهورى اسالمى از مبارزات مجاهدان فلسطينى در 
قلب سرزمين هاى اشغالى و دفاع از پرچم برافراشته  حزب اهللا و مقاومت 
در سراسر اين منطقه است. و اگر آن روز، مشكل غرب جلوگيرى از خريد 
تســليحات ابتدايى براى ايران بود،  امروز مشــكل او جلوگيرى از انتقال 

سالح هاى پيشرفته  ايرانى به نيروهاى مقاومت است. و اگر آن روز گمان 
آمريكا آن بود كه با چند ايرانى خودفروخته يا بــا چند هواپيما و بالگرد 
خواهد توانست بر نظام اسالمى و ملّت ايران فائق آيد، امروز براى مقابله  
سياسى و امنّيتى با جمهورى اسالمى، خود را محتاج به يك ائتالف بزرگ 
از ده ها دولت معاند يا مرعوب مى بيند و البّته باز هم در رويارويى، شكست 
مى خورد. ايران به بركت انقالب، اكنون در جايگاهى متعالى و شايســته  
ملّت ايران در چشم جهانيان و عبوركرده از بســى گردنه هاى دشوار در 

مسائل اساسى خويش است.

 جوانان؛ محور تحّقق نظام پيشرفته  اسالمى
اّما راه طى شــده فقط قطعه اى از مســير افتخارآميز به سوى آرمان هاى 
بلند نظام جمهورى اســالمى است. دنباله  اين مســير كه به گمان زياد، 
به دشوارِى گذشته ها نيســت، بايد با هّمت و هوشيارى و سرعت عمل و 
ابتكار شما جوانان طى شود. مديران جوان، كارگزاران جوان، انديشمندان 
جوان، فّعاالن جوان، در همه  ميدان هاى سياســى و اقتصادى و فرهنگى 
و بين المللى و نيز در عرصه هاى دين و اخــالق و معنويّت و عدالت، بايد 
شانه هاى خود را به زير بار مسئولّيت دهند، از تجربه ها و عبرت هاى گذشته 
بهره گيرند، نگاه انقالبى و روحيه  انقالبى و عمل جهادى را به كار بندند و 

ايران عزيز را الگوى كامل نظام پيشرفته  اسالمى بسازند.

 نيروى انسانى مستعد و كارآمد با زيربناى عميق و اصيل 
ايمانى و دينى؛ مهم ترين ظرفّيت اميدبخش كشور

نكته  مهّمى كه بايد آينده ســازان در نظر داشــته باشــند، اين است كه 
در كشــورى زندگى مى كنند كه از نظر ظرفّيت هاى طبيعى و انســانى، 
كم نظير است و بسيارى از اين ظرفّيت ها با غفلت دست اندركاران تاكنون 
بى استفاده يا كم استفاده مانده است. هّمت هاى بلند و انگيزه هاى جوان 
انقالبى، خواهند توانست آن ها را فّعال و در پيشرفت ماّدى و معنوى كشور 

به معنى واقعى جهش ايجاد كنند.

مهم ترين ظرفّيت اميدبخش كشــور، نيروى انسانى مستعد و كارآمد با 
زيربناى عميق و اصيل ايمانى و دينى است. جمعّيت جوان زير 40  سال 
كه بخش مهّمى از آن نتيجه  موج جمعّيتى ايجادشده در دهه  60 است، 
فرصت ارزشمندى براى كشور است. 36 ميليون نفر در سنين ميانه  15 
و 40 سالگى، نزديك به 14 ميليون نفر داراى تحصيالت عالى، رتبه  دّوم 
جهان در دانش آموختگان علوم و مهندســى، انبوه جوانانى كه با روحيه  
انقالبى رشد كرده و آماده  تالش جهادى براى كشورند و جمع چشمگير 
جوانان محّقق و انديشــمندى كه به آفرينش هــاى علمى و فرهنگى و 
صنعتى و غيره اشتغال دارند؛ اين ها ثروت عظيمى براى كشور است كه 

هيچ اندوخته  ماّدى با آن مقايسه نمى تواند شود.

 فهرست طوالنى فرصت هاى ماّدى كشور
به جز اين ها، فرصت هاى ماّدى كشــور نيز فهرســتى طوالنى را تشكيل 
مى دهد كه مديران كارآمد و پُرانگيزه و خردمند مى توانند با فّعال كردن 
و بهره گيرى از آن، درآمدهاى ملّى را با جهشــى نمايــان افزايش داده و 
كشور را ثروتمند و بى نياز و به معنى واقعى داراى اعتمادبه نفس كنند و 
مشكالت كنونى را برطرف نمايند. ايران با دارا بودن يك درصد جمعّيت 
جهان، داراى 7 درصد ذخاير معدنى جهان است: منابع عظيم زيرزمينى، 
موقعيت استثنايى جغرافيايى ميان شرق و غرب و شمال و جنوب، بازار 
بزرگ ملّى، بازار بزرگ منطقه اى با داشــتن 15 همسايه با 600 ميليون 
جمعّيت، سواحل دريايى طوالنى، حاصلخيزى زمين با محصوالت متنّوع 
كشاورزى و باغى، اقتصاد بزرگ و متنّوع، بخش هايى از ظرفّيت هاى كشور 
است؛ بسيارى از ظرفّيت ها دست نخورده مانده است. گفته شده  است كه 
ايران از نظر ظرفّيت هاى استفاده نشده  طبيعى و انسانى در رتبه  اّول جهان 
است. بى شك شــما جوانان مؤمن و پُرتالش خواهيد توانست اين عيب 
بزرگ را برطرف كنيد. دهه  دّوم چشم انداز، بايد زمان تمركز بر بهره بردارى 
از دستاوردهاى گذشته و نيز ظرفّيت هاى استفاده نشده باشد و پيشرفت 

كشور از جمله در بخش توليد و اقتصاد ملّى ارتقا يابد.

انقالب40  ساله و گام بزرگ دوم

توصيه هاى اساسى در پرتو اميد و خوشبينى به آينده

شكستن اين محاصره  تبليغاتى باشيد. در خود و ديگران 
نهال اميد به آينده را پرورش دهيد. ترس و نوميدى را از 
خود و ديگران برانيد. اين نخستين و ريشه اى ترين جهاد 
شماست. نشانه هاى اميدبخش -كه به برخى از آن ها اشاره 
شد- در برابر چشم شماست. رويش هاى انقالب بسى فراتر 
از ريزش هاست و دســت ودل هاى امين و خدمتگزار، به 
مراتب بيشتر از مفسدان و خائنان و كيسه دوختگان است. 
دنيا به جوان ايرانى و پايدارى ايرانى و ابتكارهاى ايرانى، 

در بسيارى از عرصه ها با چشم تكريم 
و احترام مى نگرد. قدر خود 
را بدانيد و با قّوت خداداد، 
به سوى  آينده خيز برداريد 

و حماسه بيافرينيد.
و اّما توصيه ها:

 يك،علم و پژوهش
دانش،  آشكارترين وسيله  

عّزت و قدرت يك كشــور 
است. روى ديگر دانايى، توانايى 

است. دنياى غرب به بركت دانش 

ما هنوز از قلّه هاى دانش جهان بسيار 
عقبيم؛ بايد به قلّه ها دست يابيم. بايد 
از مرزهاى كنونى دانش در مهم ترين 
رشته ها عبور كنيم. ما از اين مرحله 

هنوز بسيار عقبيم؛ ما از صفر شروع 
كرده ايم. عقب ماندگى شرم آور علمى 
در دوران پهلوى ها و قاجارها در هنگامى 
كه مســابقه  علمى دنيا تازه شروع شده 
بود، ضربه  سختى بر ما وارد كرده و ما را 

از اين كاروان شتابان، فرسنگ ها عقب 
نگه داشته بود. ما اكنون حركت را  آغاز 
كرده و با شتاب پيش مى رويم، ولى 
اين شتاب بايد 

رشد كند بركات بيشــترى به بار مى آورد؛ اين، بى گمان 
محتاج جهاد و تالش اســت و اين تــالش و جهاد، بدون 
همراهى حكومت ها توفيق چندانى نخواهد يافت. اخالق 
و معنويّت، البّته با دستور و فرمان به دست نمى آيد، پس 
حكومت ها نمى توانند آن را با قدرت قاهره ايجاد كنند، 
اّما اّوالً خود بايد منش و رفتار اخالقى و معنوى داشــته 
باشند، و ثانياً زمينه  را براى رواج آن در جامعه فراهم كنند 
و به نهادهاى اجتماعى دراين بــاره ميدان دهند و كمك 
برســانند؛ با كانون هاى ضّد معنويّت و اخالق، به شــيوه  
معقول بستيزند و خالصه اجازه ندهند كه جهّنمى ها مردم 
را با زور و فريب، جهّنمى كنند.ابزارهاى رسانه اى پيشرفته 

  انقالب پُرشــكوه مّلت ايران كه بزرگ ترين و 
مردمي ترين انقالب عصر جديد است، تنها انقالبي 
اســت كه يك چّله ي پُرافتخار را بدون خيانت به 

آرمانهايش پشت سر نهاده
 هرگاه دل زدگي پيش آمــده، از روي گرداني 
مسئوالن از اين ارزشهاي ديني بوده است و نه از 

پايبندي به آنها و كوشش براي تحّقق آنها
 انقالب اسالمي به ركود و خموشي دچار نشده و 
نميشود و از نظريّه ي نظام انقالبي تا ابد دفاع ميكند

 عزيزان! از انقالب خود حراســت و آن را هر 
چه بيشتر به آرمان بزرگش كه ايجاد تمّدن نوين 
اسالمي و آمادگي براي طلوع خورشيد واليت عظمي 

(ارواحنافداه) است، نزديك كنيد
 حقيقت را از دشمن و پياده نظامش نمي توان 

شنيد
 پيشرفتهاي چهل ساله مّلت ايران در مقايسه با 
مدت هاي مشابه در انقالب فرانسه و شوروي و هند 

با عظمت است
  ايراِن پيش از انقالب، در توليد علم و فّناوري صفر 
بود، در صنعت به جز مونتاژ و در علم به جز ترجمه 

هنري نداشت
 جمهوري اســالمي در شــمار موّفق ترين 

حاكمّيت هاي جهان در جابه جايي خدمت و ثروت 
از مركز به همه جاي كشور، و از مناطق مرّفه نشين 

شهرها به مناطق پايين دست آن بوده است
 اگر بي توّجهي به شعارهاي انقالب و غفلت از 
جريان انقالبي در برهه هايي از تاريخ چهل ســاله 
نمي بود بي شك دستاوردهاي انقالب از اين بسي 
بيشتر و كشور در مسير رسيدن به آرمانهاي بزرگ 
بسي جلوتر بود و بسياري از مشكالت كنوني وجود 

نمي داشت
 بايد شانه هاي خود را به زير بار مسئولّيت دهند، 
از تجربه ها و عبرتهاي گذشــته بهره گيرند، نگاه 
انقالبي و روحيه ي انقالبي و عمل جهادي را به كار 
بندند و ايران عزيز را الگوي كامل نظام پيشرفته ي 

اسالمي بسازند
 ايران از نظر ظرفّيتهاي استفاده نشده ي طبيعي 
و انساني در رتبه ي اّول جهان است. بي شك شما 
جوانان مؤمن و پُرتالش خواهيد توانست اين عيب 

بزرگ را برطرف كنيد
 به پاخيزيد و دشمن بدخواه و كينه توز را كه از 

جهاد علمي شما بشّدت بيمناك است ناكام سازيد
 عملكردهاي ضعيف، اقتصاد كشور را از بيرون و 

درون دچار چالش ساخته است

 اينكه كسي گمان كند كه «مشكالت اقتصادي 
صرفاً ناشي از تحريم است و عّلت تحريم هم مقاومت 
ضّد استكباري و تسليم نشدن در برابر دشمن است؛ 
پس راه حل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر 

پنجه ي گرگ است» خطايي نابخشودني است
 طهارت اقتصادي شرط مشــروعّيت همه ي 

مقامات حكومت جمهوري اسالمي است
 دستگاه هاي نظارتي و دولتي بايد با قاطعيت 
و حساسيت از تشكيل نطفه فساد پيشگيري و با 

رشد آن مبارزه كنند
 دل هاي مســئوالن به طور دائم بايد براي رفع 
محرومّيت ها بتپد و از شكافهاي عميق طبقاتي 

بشّدت بيمناك باشد
 تبعيض در توزيع منابع عمومي و ميدان دادن به 
ويژه خواري و مدارا با فريبگران اقتصادي كه همه به 

بي عدالتي مي انجامد، بشّدت ممنوع است
 امروز مّلت ايران عالوه  بر آمريكاي جنايت كار، 
تعدادي از دولت هاي اروپايــي را نيز خدعه گر و 

غيرقابل اعتماد ميداند
 در مورد آمريكا حّل هيچ مشكلي متصّور نيست 
و مذاكره با آن جز زيان ماّدي و معنوي محصولي 

نخواهد داشت

فرازهاى برگزيده

پيشرفت
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روزنامـه صبـح ايـران

     پيشنهادها براى تعيين حقوق كارگرى قابل اجرا نيست    شريعتمدارى، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى درباره تعيين حقوق و دستمزد كارگرى سال آينده گفت: چارچوب كلى حقوق سال 98 
كارگران تا حدودى تعيين شده است. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى با بيان اين مطلب گفت: اما همه مباحثى كه هر سال هنگام تعيين حقوق و دستمزد از سوى نمايندگان كارگرى و كارفرمايى مطرح مى شود، 

قابليت اجرا ندارد.

m i h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 اقتصاد/ زهرا طوســى  در حــال حاضر 
30هزار تن گوشــت در بنادر و سردخانه هاى 
كشــور موجود است و روند واردات گوشت نيز 
همچنان ادامــه دارد، 2000 گوســفند زنده 
نيز از كشــور رومانى با هواپيماى بارى 330 
پهن پيكر ايرباس وارد كشــور شــده اســت، 
وزير جهاد كشــاورزى نيز تأكيد دارد كه قرار 
اســت از نشتى گوشت در گوشــه و كنار بازار 
جلوگيرى كنند و گوشــت به صورت هدفمند 
توزيع شود، اما به اعتقاد كارشناسان تخصيص 
يارانــه ارزى نفعى براى مردم نــدارد و ادامه 
اين روند تنها به وجــود رانت هاى موجود در 
واردات مرتبط اســت. چنانچــه در چند ماه 
گذشــته با وجود اينكه بيــش از دو برابر نياز 
كشور واردات گوشت انجام شده، اما به دست 
مصرف كنندگان اصلى نرسيده است و قيمت ها 
در بازار نه تنها تنظيم نشده، بلكه افزايش هم 
يافته اســت ضمن اينكه مردم هم از اين نحوه 
توزيع كه به دست نيازمندان واقعى نمى رسد، 
دلگير هستند. طبق بازرسى هايى كه بازرسان 
وزارت دادگســترى اخيــراً از توزيع گوشــت 
در بازار داشــتند نيز مشــخص شده است كه 
توزيع بســيار نادرست اســت و داللى در آن 
موج مى زند. گزارش هــاى زيادى نيز از دپوى 
گوشت هاى تنظيم بازارى وجود دارد كه نشان 
مى دهد گوشــت هايى كه بــا ارز دولتى وارد 

كشور شدند به دست مردم نمى رسد.

خروج كاالهاى يارانه اى توسط افراد با 
نفوذ

دامنه سوء استفاده از اين رانت ارزى به حدى 
گسترده شــده است كه ســهيال جلودارزاده، 

نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى 
نيز اذعان كرده كه بخش عظيمى از كاالهايى 
كه با دالر 4200 تومانى وارد كشــور شــده 
است با همكارى افراد قدرتمند و صاحب نفوذ 
از كشــور خارج مى شــود. هر چند وى تأكيد 
كرده اســت كه مجلس بزودى گزارشــى در 
اين باره تهيه خواهد كرد. اما نگاهي به اليحه 
بودجه ســال 1398 كل كشور نشان مي دهد 
كه با وجود تمــام تأكيدها، دولت همچنان با 
تخصيــص مبلغ 14 ميليارد دالر براي واردات 
كاالهاى اساسي، قصد ادامه سياست تخصيص 
نرخ ارز ترجيحى را دارد. سياســتى كه نه تنها 
اثرى در كنترل قيمت هــا ندارد، بلكه موجب 
بهره مندى عده اى از سوداگران و واردكنندگان 
خواهد شــد و در حفظ قدرت خريد مردم نيز 

اثرى نخواهد داشت.

 احياى وزارت بازرگانى يك آدرس دهى 
غلط

در حالــى كه رئيس جمهــور صف هاى طويل 
گوشــت را بــه گردن عــدم احيــاى وزارت 
بازرگانــى انداخته اســت، شــبكه كانون هاى 
تفكر ايران ريشــه بروز نابســامانى هاى بازار 
گوشت و نهاده هاى دامى را سياست تخصيص 
نرخ ترجيحى ارز دانســته و پيشــنهاد داده تا 
دولت يارانــه مواد غذايى اساســى را به جاى 
واردكنندگان، مســتقيماً به حساب سرپرست 
خانوار واريز كند. اين مركز پژوهشى با اشاره به 
اينكه برخى مسئوالن تنها راهكار پايان دادن 
بــه تالطمات اخير بازار را مســاعدت مجلس 
براى تشــكيل وزارت بازرگانــى و نقض قانون 
«تمركز وظايف و اختيارات بخش كشــاورزى 

در وزارت جهاد كشــاورزى» عنــوان كرده اند، 
تأكيد كرد كه ريشــه بروز تالطمات اخير بازار 
به سياســت هاى پولــى و ارزى بانك مركزى 
يعنى سياست تخصيص نرخ ارز ترجيحى براى 
واردات كاالهاى اساسى برمى گردد و ارتباطى 

به ساختار اجرايى كشور ندارد.

 مهم ترين مشكالت نرخ ارز ترجيحى
در متن پيشنهاد سياســتى شبكه كانون هاى 
تفكر ايران آمده اســت: از ابتداى سال جارى 
همزمان بــا ايجاد انتظــارات تورمى به دليل 

خروج آمريكا از برجام و افزايش 
ســرعت گردش پول، نرخ تورم 
به  يكبــاره دچار جهش شــد. 
همزمان با بــاال رفتن قيمت ها 
و مشكالت سياســى اجتماعى 
حاصــل از آن سياســتمداران 
عمومى  شــاخص  كنترل  براى 
قيمت ها ايده سركوب قيمتى و 
عرضه دستورى برخى از كاال و 
خدمــات را پيش گرفتند. براى 
ارز  اختصاص  به  نمونه مى توان 
با نرخ 4200 تومانى مسافران، 
پيش فروش خودرو و سكه اشاره 
گذشته  ماه هاى  تجربيات  كرد. 

نشــان داده راهكار مذكور نه تنها موجب ثبات 
قيمت ها نشــده، بلكه به دليل رانت حاصل از 
آن منجر به ورود نقدينگى ســرگردان به بازار 
و ايجاد تقاضــاى كاذب و در نتيجه باال رفتن 
دوچندان قيمت ها مى شود. اين مركز دو مورد 
از مهم ترين مشكالت ناشى از اختصاص ارز به 

نرخ ترجيحى را اين گونه تشريح كرده است:

1. گســترش فســاد و رانــت در كل زنجيره 
واردات: سياســت نرخ ترجيحــى ارز منجر به 
بروز فســاد و رانت در كل زنجيره واردات (از 
واردات تا توزيع و فروش) مى شــود. مصاديق 
فعلى اين فســادها شــامل عدم واردات، بيش 
اظهــاري و يا ديگر اظهــاري كاالى وارداتى، 
قاچاق نهاده توليد يا كاالي نهايي، احتكار كاال 
توســط واردكننده يا فروشنده، گران فروشى 
كاالهاى يارانه اى در شبكه توزيع و... مى باشند. 
شايان ذكر اســت اين موضوع در مورد نرخ ارز 
ترجيحى واردات نهاده هاى دامى و عدم وصول 
آن به دســت توليدكنندگان 
نيز صادق اســت. به طورى كه 
اين  توليدكنندگان  هم اكنون 
بخش، برخى نهاده هاى دامى 
مورد نياز خود را با نرخ بيش 
از 50 درصد باالتر از ســقف 
قيمت مصوب ســتاد تنظيم 
اين  تأمين كنندگان  از  بــازار 
كاالها تهيه مى كنند. 2. عدم 
كم درآمد  اقشــار  بهره مندى 
از يارانه هــاى فعلــى واردات 
اقالم اساســى: با وجود اينكه 
اخير هدف اصلى  ماه هاى  در 
تخصيــص نــرخ ترجيحــى 
ارز، يعنى ثبات قيمت ها محقق نشــد، اما در 
صورت ثبات 100درصــدى قيمت ها هم بايد 
گفت كه در مدل فعلى اين يارانه به دهك هاى 
كم درآمد كشور اختصاص نمى يابد و در نهايت 
دهك هاى متوســط و باال بيش از دهك هاى 
پايين از اين يارانه ها بهره مى برند. چراكه سهم 
هزينه هاى گوشــت قرمــز در كل هزينه هاى 

غذايى خانوارهاى غير فقير 4,3 برابر اين مقدار 
در خانوارهاى فقير است. بنابراين شكل فعلى 
تخصيــص ارز يارانــه اى در بهترين حالت هم 
بخش اندكى از كاالهــاى مصرفى خانوارهاى 
فقير كشــور را زير چتر حمايتــى دولت قرار 

مى دهد و هدفمندى مقتضى را ندارد.

 لــزوم حذف يارانــه ارزى و اعطاى 
بسته هاى حمايتى

با وجود مشكالت موجود در حوزه سياست هاى 
كالن دولت در تخصيص ارز، برخى مســئوالن 
تنها راهكار پايان دادن به تالطمات اخير بازار را 
مساعدت مجلس براى تشكيل وزارت بازرگانى 
و نقض قانون «تمركز وظايف و اختيارات بخش 
كشــاورزى در وزارت جهاد كشــاورزى» عنوان 
كرده اند. اين در حالى اســت كه مشخصاً ريشه 
بروز تالطمات اخير بازار به سياســت هاى پولى 
و ارزى بانك مركــزى برمى گردد و ارتباطى به 
ســاختار اجرايى كشــور ندارد. بنابراين شبكه 
كانون هاى تفكر ايران (ايتان) به منظور جلوگيرى 
از بروز رانت ناشــى از ارز دو نرخى و همچنين 
جلوگيرى از كاهش قدرت خريد مردم، پيشنهاد 
مى كند تخصيص ارز ترجيحى در اليحه بودجه 
98 حذف شــده و يارانه مدنظر دولت به صورت 
بســته حمايتى كاالهاى اساســى به حســاب 
سرپرستان خانوار پرداخت شود. محاسبات نشان 
مى دهد بــا توجه به در نظر گرفتن 14 ميليارد 
دالر به نرخ 4200 تومان در بودجه ســال 98، 
مى توان به هــر خانوار ايرانى حدود يك ميليون 
و 760 هزار تومان در سال يارانه پرداخت كرد، 
همچنين به بيان ديگر اين مبلغ معادل 45 هزار 

تومان به ازاى هر فرد در ماه است. 

پيشنهادهايى درباره پايان نابسامانى بازار با واريز مستقيم يارانه ارزى به حساب مردم

نشِت گوشت كجاست؟

دكتر وحيد شقاقى، اقتصاددان و عضو هيئت علمى دانشگاه خوارزمى

دست اندازى به ذخاير بانك مركزى ماحصل  بى تدبيرى وزارتخانه هاى اقتصادى است

يادداشت

 برخى از تدابير و سياست هاى به كار گرفته شده در 
بانك مركزى در ماه هاى اخير روند مطلوبى داشته 
اســت، اما آنچه كه منجر به عدم حل مشــكالت 
بخصوص در حوزه ارزى مى شــود را نمى توان تنها 
برايند بى تدبيرى بانك مركزى عنوان كرد، چرا كه 
وزارتخانه هاى اقتصادى و سازمان برنامه و بودجه با 

بانك مركزى هماهنگ نيستند.
با آنكه انتظار مى رود وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مديريت تراز ارزى واردات، صادرات و ســاماندهى 
و حمايــت از صــادرات و واردات را بر عهده بگيرد، 
اما عدم توانايى وزارت صمت، توانايى ســاماندهى 
حوزه هاى ياد شــده در ساير ارگان ها از جمله بانك 

مركزى را نيز تحت الشعاع قرار داده است.
متأســفانه وزارتخانه هــاى اقتصادى كشــور قادر 
به مديريت واردات نيســتند، از ســوى ديگر عدم 
مديريت صادرات غيرنفتى منجر به ايجاد فشــار بر 
بانك مركزى مى شود و بانك مركزى را در تنگناى 
استفاده از ذخاير ارزى خود براى مديريت بازار قرار 
مى دهد. هنگامى كه اليحه بودجه ســازمان برنامه 

و بودجه ايرادات فراوانى دارد، عمًال اقتصاد كشــور 
از شــفافيت الزم برخوردار نخواهد بــود از اين رو 
نمى توان به مديريت هزينه ها و پاسخگويى بودجه 

سال آينده اميدوار بود. 
اين مسئله مورد تأكيد همه فعاالن اقتصادى است 
كه يقيناً دولت ســال آينده با كسرى بودجه قابل 

توجهى رو به رو مى شود. 
كســرى بودجه عنوان شده به معناى دست اندازى 
به نظام بانكى و اســتفاده از منابــع بانك مركزى 
است. هنگامى كه وزارت اقتصاد قادر به ساماندهى 
واردات و صــادرات نيســت و هنگامــى كه وزارت 
صمت مديريت خوبى در ساماندهى صادركنندگان 
غيرنفتى ندارد و نمى توانــد ارز حاصل از صادرات 
غيرنفتــى را به اقتصــاد ايران برگردانــد و قادر به 
حمايت از بنگاه هاى توليدى نيســت به نحوى كه 
نقشه راهى براى توليد و تجارت كشور ندارد، همه و 
همه منجر به تحميل فشار سنگينى بر بانك مركزى 

شده است كه گران شدن نرخ ارز پيامد آن است.
در صورتى كــه وزارتخانه ها و نهادهاى اقتصادى و 

تجارى توانايى مديريت و ســاماندهى كسرى تراز 
ارزى را نداشته باشند روز به روز شاهد افزايش فشار 
بيشترى بر منابع بانك مركزى خواهيم بود، بنابراين 
بانك مركزى مجبور به استفاده از ذخاير ارزى خود 
است، ذخايرى كه بايد در مسائل حياتى و حساس 
به كار گرفته شود؛ منابع ارزى كشور محدود و حيف 

و ميل مى شود.
بى شــك بانك مركزى نبايد ذخاير ارزى را صرف 
واردات كاالهــاى لوكــس و غيرضــرورى كند، از 
ســوى ديگر نمى توان انتظار داشــت بانك مركزى 
عهده دار وظايف ســاير ارگان هاى اقتصادى كشور 
باشــد، چرا كه زمان به پايان رســيدن تحريم ها و 
توطئه ها و دسيسه هاى دشــمن مشخص نيست، 
بنابراين در صورتى كه عــدم مديريت و حضور به 
موقع دستگاه هاى اقتصادى كشور به درازا بكشد و 
تالش مضاعفى در جهت مقابله با دشمن در جنگ 
اقتصادى صورت نگيرد و منابع ارزى مديريت نشود 
در ســال 98 همچنان شاهد افزايش قيمت دالر و 

طال خواهيم بود. 

اقتصاد

مزایده عمومی یک نوبته
شهرداری قزوین در نظر دارد تعداد چهارده قطعه زمین را به صورت کاماًل نقدی و 

به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید. 
مبلغ کارشناسی

(ریال)
کاربری مالکیت ملک پالک ثبتی قطعه مساحت آدرس ردیف

1/132/500/000
 تجاری

مسکونی
 دارای قرارداد اجاره زمین

تجاری موقوفه غیر متصرفی 6 – اصلی بخش 5 - 113/25
 چوبیندر – زمینهای

سبز علی بابا 1

873/200/000
 تجاری

مسکونی
 دارای قرارداد اجاره زمین

تجاری موقوفه غیر متصرفی 6 – اصلی بخش 5 - 109/15
 چوبیندر – زمینهای

2 سبز علی بابا

987/840/000
 تجاری

مسکونی
 دارای قرارداد اجاره زمین

تجاری موقوفه غیر متصرفی 6 – اصلی بخش 5 - 109/76
 چوبیندر – زمینهای

3 سبز علی بابا

958/800/000
 تجاری

مسکونی
 دارای قرارداد اجاره زمین

تجاری موقوفه غیر متصرفی 6 – اصلی بخش 5 - 119/85
 چوبیندر – زمینهای

سبز علی بابا
 

4

411/000/000 مسکونی
 دارای قرارداد اجاره زمین

مسکونی موقوفه غیر متصرفی 6 – اصلی بخش 5 136 164/40
 چوبیندر – زمینهای

سبز علی بابا
 

5

411/000/000 مسکونی
 دارای قرارداد اجاره زمین

مسکونی موقوفه غیر متصرفی 6 – اصلی بخش 5 137 164/40
 چوبیندر – زمینهای

سبز علی بابا
 

6

443/880/000 مسکونی
 دارای قرارداد اجاره زمین

مسکونی موقوفه غیر متصرفی 6 – اصلی بخش 5 145 164/40
 چوبیندر – زمینهای

سبز علی بابا
 

7

588/616/000 مسکونی
 دارای قرارداد اجاره زمین

مسکونی موقوفه غیر متصرفی 6 – اصلی بخش 5 146 210/22
 چوبیندر – زمینهای

سبز علی بابا
 

8

558/985/000 مسکونی
 دارای قرارداد اجاره زمین

مسکونی موقوفه غیر متصرفی 6 – اصلی بخش 5 147 159/71
 چوبیندر – زمینهای

سبز علی بابا
 

9

515/424/000 مسکونی
 دارای قرارداد اجاره زمین

مسکونی موقوفه غیر متصرفی 6 – اصلی بخش 5 148 161/07
 چوبیندر – زمینهای

سبز علی بابا
 

10

486/600/000 مسکونی
 دارای قرارداد اجاره زمین

مسکونی موقوفه غیر    متصرفی
  

6 – اصلی بخش 5 149 162/20
 چوبیندر – زمینهای

سبز علی بابا
 

11

427/440/000 مسکونی
 دارای قرارداد اجاره زمین

مسکونی موقوفه غیر متصرفی 6 – اصلی بخش 5 157 164/40
 چوبیندر – زمینهای

سبز علی بابا
 

12

427/440/000 مسکونی
 دارای قرارداد اجاره زمین

مسکونی موقوفه غیر متصرفی 6 – اصلی بخش 5 158 164/40
 چوبیندر – زمینهای

 سبز علی بابا
13

8/924/320/000 مسکونی  دارای سند ششدانگ واگذاری
 9289/9343 فرعی

از 38 اصلی بخش 5 22 262/48
 پونک شمال پارک

ارکیده 14
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    29 بهمن، پنجمين عرضه نفت خام در بورس انرژى
اطالعيــه پنجمين عرضــه نفت خام 
سبك شركت ملى نفت ايران در رينگ 
بين الملل بورس انــرژى در بهمن 92 
منتشــر شــد. پيش پرداخت 6 درصد 
و امكان تســويه 100 درصــد ريالى از 
ويژگى هاى اين عرضه است. همچنين 
مدت تسويه حســاب از زمان بارگيرى 

90 روز تعيين شده است.

    دولت ها با پول پاشى به اشتغال زايى نمى رسند 
معاون توسعه كارآفرينى و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى در خصوص اينكه 
دولت با پول پاشى به ايفاى نقش در اشتغال پرداخته است، گفت: در اقتصاد رويكردى 
است كه امر اشتغال را صرفاً حاصل رشد اقتصادى مى داند. عيسى منصورى گفت: ما 
فكر مى كنيم اگر سرمايه گذارى اتفاق بيفتد، رشد اقتصادى رخ مى دهد و اشتغال نيز 
حاصل مى شــود، درحالى كه تجربه دنيا نشان داده كه چنين چيزى درست نيست و 

پول پاشى حاصل اين نگرش است.

    فهرست ارزبگيران دولتى را به ما نمى دهند 
قاســم نوده فراهانى، رئيس اتحاديه تهيه و توزيع كنندگان تجهيزات، لوازم پزشكى و 
آزمايشگاهى گفت: بارها درخواست كرديم فهرست ارزبگيران دولتى را به ما بدهند تا 
عالوه بر نظارت بر واردات اين تجهيزات، بر عرضه و قيمت آن در بازار نيز نظارت كنيم، 

ولى هيچ فهرستى به ما داده نشد.

    آغاز توزيع اينترنتى سبد گوشت و مرغ تنظيم بازارى 
توزيع سبد گوشت و مرغ تنظيم بازارى توسط يكى از فروشگاه هاى اينترنتى گوشت 
تنظيم بازارى كه با دولت همكارى مى كند، آغاز شد. قيمت هر سبد 140 هزار تومان تا 

160 هزار تومان است و به هر خانوار يك بار در ماه اين بسته تعلق مى گيرد. 

    وعده سازمان هواپيمايى كشورى؛ نرخ بليت هواپيما در 
نوروز 98 تغيير نمى كند 

مدير روابط عمومى سازمان هواپيمايى 
كشــورى وعده داد، نرخ بليت هواپيما 
در ايام نوروز تغييــر نخواهد كرد. رضا 
جعفــرزاده با اعالم ايــن مطلب افزود: 
محاسبات شركت هاى هواپيمايى براى 
ارائــه بليت هواپيما همان محاســبات 
قبلى است و محاســبات مذكور تغيير 

نكرده است.

    توزيع گوشت منجمد به گرانى دامن مى زند 
فرهاد آگاهى، نايب رئيس كميسيون كشاورزى اتاق بازرگانى ايران با بيان اينكه توزيع 
گوشت منجمد در ميان خانوارها به جاى كنترل قيمت گوشت به گرانى دامن زده است، 
گفت: اگر اين گوشت ها به مراكز عمده مصرف راه مى يافت، به صورت غيرمستقيم وارد 

سفره خانواده ها مى شد. 

    راه سوء استفاده واردكنندگان از ارز دولتى بسته شد 
شــوراى پول و اعتبار راه اندازى سامانه رفع تعهد ارزى واردكنندگان را تصويب كرد. با 
اجراى سامانه ياد شده، ايفاى تعهد واردكنندگان به عنوان يك شاخص اعتبارسنجى از 
ســوى بانك ها و وزارت صمت و ساير سازمان ها ارزيابى مى شود و اشخاص متخلف از 

دريافت خدمات تا زمان رفع تعهد ارزى محروم مى شوند.

خبر

گزارش روز

طبــق ماده 63 قانون الحــاق، بانك مركزى مكلف 
است جهت خريد گندم و محصوالت راهبردى خط 

اعتبارى مستقل ايجاد كند. 
بنابرايــن منابع الزم جهت خريــد تضمينى گندم 
در قانون پيش بينى شده اســت و دولت بايد تمام 
اعتبــار الزم براى اين امر را در رديفى مســتقل در 
متن اليجه بودجه لحاظ كند. نان يكى از كاالهاى 
اساسى در سبد كاالى خانوارهاست. به همين دليل 
دولت ها همواره ســعى در ثابت نگه داشتن قيمت 
آن داشــته اند. تثبيت قيمت نان سياســتى است 
كه دولت ها جهت حمايــت از مصرف كننده اتخاذ 
مى كنند و هر ســاله مبلغى را در بودجه ساالنه به 
آن اختصاص مى دهند. ايــن مبلغ از طريق خريد 
تضمينى گندم از كشــاورزان و فروش آرد با قيمت 
ثابت به خبازى هــا و تثبيت قيمت نان براى مردم 

هزينه مى شود.

 تأمين يارانه نان از جيب گندمكاران
هر چند انتقاداتى از سوى كارشناسان در خصوص 
اين نوع يارانه مطرح شده است، اما به دليل اهميت 
نقش گندم در ســبد غذايى مردم، دولت برنامه اى 
براى حذف آن نــدارد. راهبرد دولت در كاهش بار 

مالى خود و كاهش اختصاص ايــن يارانه از خزانه 
دولت را مى توان در قانون شــكنى سازمان برنامه و 
بودجه در تعيين ميزان قيمت خريد تضمينى گندم 
ديد. به دليل ثابــت بودن قيمت آرد خبازى ها، هر 
چه قيمت خريد بيشــتر شــود دولت بايد بودجه 
بيشترى را صرف يارانه نان كند. از همين رو سازمان 
برنامه و بودجه در بيشــتر اين سال ها قيمت خريد 
تضمينى را پايين نگه داشته است و عمًال بخشى از 

يارانه نان را از جيب كشاورزان تأمين مى كند. 

 منابع خريد تضمينى گندم به روايت قانون
مــاده 63 قانــون الحاق 2 بيان مــى دارد كه بانك 
مركزى مكلف است جهت خريد گندم و محصوالت 
راهبردى خط اعتبارى مستقل ايجاد كند. بنابراين 
منابع الزم جهت خريد تضمينــى گندم در قانون 
پيش بينى شده است و دولت بايد تمام اعتبار الزم 
براى اين امر را در رديفى مســتقل در متن اليحه 
بودجــه لحاظ كند. اما ســازمان برنامه و بودجه با 
حذف ايــن اعتبار قصد دارد مطالبات كشــاورزان 
را به صــورت قطره چكانــى و از طريق روش هاى 

غيرمطمئن ديگر تأمين كند.
بنابرايــن با توجه بــه اينكه ســناريوى تأخير در 
پرداخت مطالبات گندمــكاران به دليل اختصاص 
نيافتــن رديف بودجه مســتقل و نبود اعتبار كافى 
در اكثر ســال هاى گذشــته تكرار شده، الزم است 
تا نمايندگان مجلس به جاى اســتيضاح وزير كشور 
در ماه هــاى آينده به بهانه مطالبات گندمكاران، در 
همين ايام بررسى اليحه بودجه، رديف جداگانه اى 
براى خريد تضمينى گندم در اليحه بودجه ساالنه 
كل كشور لحاظ كرده تا هم امنيت غذايى كشور را 
تضمين كنند و هم از فشار مضاعف به گندمكاران 

جلوگيرى كنند.

 اقتصاد   باوجود تخصيص يارانه ارزى براى واردات گوشت در ماه هاى 
گذشته و استفاده از شيوه هاى گوناگون توزيع نظير فروش اينترنتى 
و عرضه گوشت تنظيم بازارى در فروشگاه هاى بزرگ، قيمت اين كاال 
در هفته هاى اخير از رقم 100 هزار تومان به ازاى هر كيلوگرم نيز عبور 

كرد، اين در حاليست كه قيمت گوشت گرم در كشور هاى همسايه 
حدود چهار دالر است كه در صورت واردات با نرخ ارز آزاد و همچنين 
احتساب هزينه هاى واردات و سود بازرگانى انتظار مى رود قيمت اين 

كاالى اساسى حدود 60 تا 70 هزار تومان در بازار آزاد عرضه شود. 

رديف بودجه مستقل؛ تضمين امنيت غذايى و پرداخت مطالبات  گندمكاران 

با توجه به در نظر 
گرفتن 14 ميليارد 
دالر به نرخ 4200 
تومان در بودجه سال 
98، مى توان به هر 
خانوار ايرانى حدود 
يك ميليون و 760 
هزار تومان در سال 
يارانه پرداخت كرد

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

سراج: فساد سيستمى واقعيت ندارد  
ايسنا: رئيس سازمان بازرسى كل كشور با اشاره به شاخص ادراك فساد و تفاوت آن با خود فساد گفت: برخى مى گويند كه فساد در كشور سيستمى شده است در حالى كه اگر چنين بود بايد 

همه مسئوالن درگير فساد مى شدند كه اين چنين نيست و بايد در مقابل اين تبليغات بى جهت عليه نظام ايستاد و خاطيان را مجازات كرد.

چرا رد لوايح FATF در مجمع از پذيرش يا تأخير 
در رأى گيرى مؤثرتر است؟

كسرى آصفى: مباحث كارشناسى درباره مصلحت بودن يا نبودن پيوستن 
به كنوانسيون پالرمو به حد بسيار زياد انجام شده است و بعد از رأى منفى دو 
كميســيون مجمع، مى توان گفت جمع بندى مباحث كارشناسى روشن بوده 
و مصلحت نظام در پيوســتن به كنوانسيون پالرمو نيست؛ اما در حال حاضر 

مسئله اراده سياسى براى تصميم گيرى است. 

 رأى مثبت مجمع يعنى پذيرش بدعهدى و فشارهاى اروپا
رأى مثبــت بــه اليحــه الحاق، بــه معناى پذيــرش فشــار و زياده خواهى 
اروپايى هاســت و اين معنا را در ذهن متبادر مى كند كه با يك فشار سياسى 
و ارائه پيشنهاد نفت در برابر غذا توانسته اند نظام اسالمى را به تصميم درباره 
اليحه برسانند. درحالى كه تعهدات اروپا كامًال روشن و مشخص است. تعهدات 
اروپا در برجام در پيوســت 2، بخش الف بيان شــده است. بر اساس آنچه در 
صفحات 50 تا 54 برجام (بر اساس ترجمه وزارت خارجه) آمده، 10 مورد از 

تعهدات مهم اروپا به زبان ساده اين گونه هستند:
1. نقل وانتقال منابع مالى بين اشــخاص حقيقى، حقوقى يا نهادهاى اروپايى، 
از جمله مؤسسات مالى و اعتباري اتحاديه اروپايى و اشخاص حقيقى، حقوقى 
يا نهادهاى ايرانى، ازجمله مؤسســات مالى و اعتبــاري ايرانى، بدون الزام به 

اخذ مجوز يا اعالم.
2. افتتاح شــعب بانكى، شركت هاى تابعه يا دفاتر نمايندگى بانك هاى ايرانى 

در سرزمين دولت هاى عضو اتحاديه.
3. ارائــه خدمات بيمه اى و بيمــه اتكايى به ايران يا دولت ايران، اشــخاص 

حقيقى، حقوقى يا نهادهاى ايرانى.
4. واردات، خريد، ســوآپ يــا حمل ونقل نفت خــام، فراورده هاى نفتى، گاز 

طبيعى يا فراورده هاى پتروشيمى ايران و تأمين تسهيالت اعتباري مربوط.
5. فــروش، عرضه يا نقل وانتقال تجهيزات يا فنــاورى، كمك فنى و آموزش 

مورداستفاده در بخش هاى نفت، گاز و صنايع پتروشيمى در ايران.
6. فــروش، تأمين، انتقال يا صادرات تجهيزات و فناورى هاى دريانوردي براي 

ساخت، تعمير يا نگهداري يا بازسازي كشتى، به ايران.
7. دسترســى همه پروازهاي باري خطوط هوايــى ايرانى يا خطوط هوايى از 

مبدأ ايران به فرودگاه هاى تحت صالحيت دولت هاى عضو اتحاديه اروپايى.
8. ارائــه خدمات سوخت رســانى يا تداركات يا هرگونــه خدمات ديگر براي 

كشتى هاى تحت مالكيت.
9. فروش، عرضه، خريد، صــادرات، انتقال، حمل ونقل طال و فلزات گرانبها و 
الماس و ارائه خدمات واســطه گرى، تأمين مالــى و امنيتى مربوطه به دولت 

ايران، نهادهاي عمومى، شركت ها و مؤسسات عمومى يا بانك مركزي ايران.
10. فروش، عرضه، انتقال يا صادرات مســتقيم يا غيرمستقيم كليه فلزات از 
جمله گرافيت و فلزات خام يا نيمه ســاخته همانند آلومينيوم و فوالد به هر 

شخص حقيقى، حقوقى يا نهاد ايرانى.

 تأخير در رد لوايح و افزايش جنگ روانى 
عدم رأى گيرى و به تأخير انداختن نيز حاوى اين پيام اســت كه فشــارهاى 
وارد شــده در صورت تداوم و افزايش، مى تواند سبب تصميم گيرى نظام شود. 
بعيد نيست دولت هم از فرصت ايجاد شده براى استفاده از ابزارهاى اقتصادى 
و رسانه اى خود وارد عمل شود. با توجه به راهبرد اروپايى ها كه افزايش فشار 
و همراهى با آمريكايى هاســت و در رفتار آن ها در قبال كانال ويژه براى ايران 
به طور كامل خودش را نشــان داد، ضرورى است پاسخى محكم از سوى نظام 
داده شود. اين پاسخ مى تواند رد اليحه الحاق به كنوانسيون پالرمو و به تبع آن 

اليحه الحاق به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالى تروريسم باشد.

 دولت خود را در مظان اتهام قرار ندهد
بايــد به اين نكته توجه كرد كه مراقبت از بازار ارز و ســاير بازارها به نفع دولت 
اســت، چرا كه اگر به واسطه رد شــدن لوايح در مجمع، اين بازارها دچار اختالل 
جدى شوند نشان دهنده يك نوع گروكشى از سوى دولت بوده و مناسب نيست 
كه دولت در مظان اتهام باشد. بايد تصريح كرد كه رد اين كنوانسيون ها هم به نفع 
دولت و هم به نفع مردم است. مهم ترين خطر در حال حاضر، بسته شدن دست 
دولت در مقابله و دور زدن تحريم هاى آمريكاست. كنوانسيون هاى مذكور سبب 
كور شــدن مسيرهاى دور زدن تحريم ها مى شود. اين را آمريكايى ها بارها تأكيد 
كرده اند. (ازجمله رئيس فعلى FATF آقاى مارشــال بلينگليا كه دستيار معاون 
خزانه دارى نيز هست، در شهريور امسال بر استفاده از رژيم هاى مبارزه با پولشويى 
و تأمين مالى تروريســم به عنوان حلقه هاى مكمل تحريم عليه ايران تأكيد كرده 
است.) اقتصاد و اداره كشور نيازمند تصميم گيرى قاطع است تا از بالتكليفى خارج 
شود. در ماه هاى گذشته براى همه مشخص شد كه اگر تدابير داخلى باشد حتى 

سخت ترين تحريم ها اثر جدى نخواهد گذاشت.

 سياست/ رحمان حبيبى  يكى از مهم ترين 
مشكالتى كه كشور با آن دست وپنجه نرم 
مى كند، مشكل بانكى است. در اين راستا، 
برخى از مسئوالن تصور مى كنند كه با انجام 
لوايح  تصويب  و   FATF درخواست هاى 
مرتبط با آن در مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، مى توانند مبادالت بانكى و مالى ايران 
با ديگر كشورها را تسهيل كنند. اين دسته 
از مسئوالن معتقدند كه اگر درخواست هاى 
نه تنها  نشود،  انجام  ايران  توسط   FATF
كشورهاى اروپايى بلكه كشورهايى همچون 
چين و روسيه نيز حاضر به همكارى با ايران 
نخواهند بود. اخيراً رئيس جمهور، در اظهاراتى 
 FATF بيان كرد كه اگر ايران درخواست هاى
را انجام ندهد و از ليست سياه اين نهاد خارج 
نشود، كشورهاى دوست حاضر به همكارى با 
ما نخواهند بود. همچنين مجيد انصارى عضو 
مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز با استناد 
به موضع گيرى هاى زنگنه، همتى، دژپسند و 
 CFT الريجانى مدعى شد كه اگر پالرمو و
(لوايح مرتبط با FATF) تصويب نشوند، هند، 
روسيه، چين و ديگر كشورهايى كه مايل به 
همكارى با ما هستند، همكارى نخواهند كرد.

 غيرممكن بودن خارج شدن ايران از 
ليست سياه

با اينكه مســئوالن فكر مى كننــد با انجام 
درخواست هاى FATF مى توانند ايران را از 
ليست سياه خارج كرده و مشكالت بانكى ايران 
را حل كنند، اما ماهيت اين نهاد بين المللى 
نشــان مى دهد كه تحقق چنين تصوراتى 
اساساً غيرممكن اســت. يكى از داليلى كه 
مانع خارج شدن ايران از ليست سياه مى شود 
بحث زياده خواهى هاى FATF است. زيرا با 
تصويب پالرمو و CFT، اين نهاد بين دولى 
مسئله CFP (مبارزه با تأمين مالى اشاعه اى 
و سالح هاى كشــتارجمعى ((WMD)) را 
مطرح خواهد كرد. مقامات غربى، بيانيه ها و 
توصيه هفتــم FATF همواره به گام بعدى 
اشــاره مى كنند و بهانه هــاى جديدترى در 
انتظار ايران خواهد بود. براى نمونه در بيانيه 
24 ژوئن FATF 2016 آمده اســت: «اگر 
ايران تعهدات خود را طبق برنامه اقدام در اين 
دوره انجام دهد، FATF گام هاى بعدى را در 
اين زمينه آغاز خواهد كرد». گام بعدى كه در 
اين بيانيه آمده است، به مبارزه با تأمين مالى 
اشــاعه اى اشاره مى كند. براى نمونه مارشال 
بيلينگزلى، رئيس آمريكايى FATF، يكى از 
اولويت هاى كارى اين نهاد را تمركز بر مبارزه 
مؤثر با تأمين مالى اشاعه اى مى داند و معتقد 
است كه FATF بايد جرم انگارى تأمين مالى 
اشاعه اى را در دستور كار خودش قرار دهد. 
همچنين توصيه شــماره هفتم FATF به 
اجراى قطعنامه هاى شوراى امنيت سازمان 
ملل متحد در ارتباط با پيشگيرى، مبارزه و 
توقف اشاعه سالح هاى كشتارجمعى و تأمين 
مالى اشاره دارد كه كشورها بايد تحريم هاى 
هدفمند را به اجرا بگذارند. طبق اين توصيه، 
تمامى قطعنامه هاى جارى شــوراى امنيت 
كه تحريم هاى مالى هدفمند مقابله با تأمين 
مالى اشاعه اى را شامل مى شود، بايد مدنظر 
كشورها قرار گيرد.  عالوه بر زياده خواهى هاى 
اين نهاد، عامل دومى كه خارج شــدن ايران 
را از ليست ســياه غيرممكن مى كند، نحوه 
تصميم گيرى در FATF است. ازآنجايى كه 
رأى گيرى در اين نهاد مبتنى بر اجماع مؤثر 
است، در اين صورت ايران نمى تواند از ليست 
ســياه اين نهاد به دليل مخالفت هاى رژيم 
صهيونيستى و آمريكا خارج شود. همچنين 
بايد به اين نكته اشاره كرد كه اگر قرار است 
FATF مشكالت بانكى كشور را حل كند، 
بايــد تا به امروز كه ايران حدود 90 درصد از 

درخواســت هاى اين نهاد را انجام داده است 
مبــادالت مالى و بانكى ايران حل مى شــد. 
چنانچه به گفته قريبى، دستيار ويژه وزير امور 
خارجه، ايران 37 درخواست از 41 درخواست 

FATF را انجام داده است.

 تجربه همكارى چين و روسيه با ايران
تجربه همكارى چين و روسيه با ايران نشان 
مى دهد كهFATF تأثيرى در اين همكارى ها 
ندارد. ايران از سال 1388 تا 1395 (2009 
تا 2016) در ليســت سياه FATF بوده و از 
سال 1395 از اين ليست تعليق شده است. 
بااين وجود، چين و روســيه در مناســبات 
خودشان هيچ گاه به حضور ايران در ليست 
ســياه اشــاره اى نكرده و نگرانى از اين بابت 
نداشــته اند. روابط تجارى چين و روسيه با 
ايران نشان مى دهد كه اين مناسبات متأثر 
از استانداردهاى FATF نيست، بلكه منافع 
اقتصادى حاصل از اين روابط است كه موجب 
شد تا اين دو كشور حتى در شرايط تحريمى 
و حضور ايران در ليست سياه، حاضر نباشند 
روابط تجارى و مالى خودشان را با ايران قطع 
كنند. آمارهاى سازمان توسعه تجارت (جدول 
شــماره (1)) در مورد صادرات و واردات اين 

دو كشور با ايران نمايانگر نكته مذكور است.

 تجربه همكارى چين و روسيه
 با كره شمالى

تجربه برخى از كشــورها نشان مى دهد كه 
FATF مبناى همكارى نيست. كره شمالى 
از 25 جــوالى 2013 عضــو كنوانســيون 
CFT و از 17 ژوئن 2016 عضو كنوانسيون 
 FATF پالرمو شده، اما هنوز از ليست سياه
خارج نشده است ، بااين وجود، چين و روسيه 
با اين كشــور همــكارى مى كنند. مجموع 

واردات كره شــمالى از جهان حدود 3440 
ميليون دالر و مجموع صادرات كره شمالى 
به جهان حدود 1941 ميليون دالر است كه 
عمده صادرات و واردات اين كشــور با چين 
اســت. همان طور كه آمارهاى مركز تجارت 
جهانى (جدول شــماره 2) نشــان مى دهد 
روابط چين و روسيه با كره شمالى منطبق با 
واقعيت هاى اقتصادى است و FATF در اين 

تعامالت جايگاهى ندارد.

 بى توجهى چين و روسيه
 به FATF و تحريم هاى ثانويه آمريكا

با آنكه ايران 37 درخواست از 41 درخواست 
FATF را انجام داده، اما روابط بانكى ايران 
با بانك هاى جهان تسهيل نشده است. ريشه 
اين مشــكل را بايــد در تحريم هاى ثانويه 
آمريكا جست وجو كرد كه از سال 2010 در 
قالب قانون سيسادا (SISADA) اجرايى 
شــده است. زيرا در قالب تحريم ثانويه، هر 
كشورى كه بخواهد با ايران همكارى داشته 
باشــد، تهديد به قطع دسترســى به نظام 
بانكى آمريــكا مى شــود. ازآنجايى كه اين 
كشورها براى تبادل معامالت خود نيازمند 
دالر آمريكا هستند، بنابراين به خاطر ترس 
از قطع دسترسى آن ها به نظام بانكى آمريكا 
(نه تــرس از FATF)، از همكارى با ايران 
خوددارى مى كنند.  بديــن ترتيب، ايران 
چه در ليست سياه FATF باشد يا نباشد، 
تأثيــرى در مبادالت بانكى كشــور ندارد. 
 FATF هرچند كه با انجام درخواست هاى
از سوى ايران، آمريكا به خاطر نفوذى كه بر 
اين نهاد دارد، مى تواند به شكل هدفمندتر 
و دقيق تر از گذشــته به رصد تراكنش هاى 
ايران بپردازد و در قالب تحريم هاى ثانويه، 
كشورها را مجبور به تبعيت از سياست هاى 

تحريمى خــود عليه ايران كنــد. چنانچه 
زاراته، معاون مديريت مبارزه با تروريسم و 
جرايم مالــى در وزارت خزانه دارى آمريكا، 
FATF را شــرط ضرورى براى ســخت تر 
كــردن شــرايط ايــران و در تنگنــا قرار 
دادن اين كشــور مى داند. به نظر مى رسد 

كــه مســئوالن دســت به 
يــك بزرگنمايــى در مورد 
به اشــتباه،  و  زدند   FATF
اين  درخواســت هاى  انجام 
را مبنــاى همكارى  نهــاد 
و تعامــل كشــورها با ايران 
كه  همان طــور  مى داننــد. 
مشــاهده مى شــود تنهــا 
مســئله اى كه مى تواند اين 
تأثير  تحــت  را  همــكارى 
ثانويه  تحريم هاى  دهد  قرار 
راستا  اين  در  آمريكاســت. 
از كشورهايى كه  آن دسته 
ايران  با  خواهان همــكارى 
هســتند بــدون توجــه به 
آمريكا  ثانويــه  تحريم هاى 
 FATF اســتانداردهاى  و 
مى تواننــد با ايران همكارى 

كنند. چنانچه چين و روســيه در شرايطى 
كــه ايران در ليســت ســياه FATF قرار 
داشــت و تحت تحريم هــاى ثانويه آمريكا 
بود، مناسبات تجارى و مالى خودشان را با 
ايران حفظ كردند (طبق جدول شماره 1). 
بدين ترتيب مسئوالن به جاى اين اماواگرها 
و مشــروط دانستن روابط چين و روسيه با 
ايران به FATF و همچنين ادامه مسيرى 
كه هيچ دســتاوردى براى ايران ندارد، در 
پى انعقاد پيمان هــاى پولى و بى اثر كردن 

تحريم هاى آمريكا باشند.

ادعاى خالف واقع موافقان FATF درباره ناممكن بودن تجارت جهانى بدون تصويب لوايح مشكل دار

شخص ترامپ يا آمريكاكره شمالى با وجود قرار داشتن در ليست سياه با چين و روسيه مبادله تجارى دارد
سياست: حجت عبدالملكى دكتراى اقتصاد 
و عضو هيئت علمى دانشگاه نوشت:  دوستان 
عزيز دولتى كه مشكل تون با شخص ترامپه 
نه آمريكا! توجــه كنيد، از نظر نظام حاكمه 
آمريكا همه كشــورها شــكل گاو شــيرى 
هســتند، نه فقط عربستان ســعودى، بلكه 
حتى اروپا و چين! هر كى خودشــو شــل تر 
بگيره بيشــتر مى دوشــنش! ويژگى   ترامپ 
فقــط اينه كه مثل مرد راستشــو ميگه، نه 

مثل   اوباما و   كلينتون.

دليل گرانى گوشت معلوم شد
سياست: مهــدى مهرپور، ســردبير سايت 
نــود اقتصادى نوشــت:  تعداد الشــه قابل 
مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه ها از 
ســاالنه 14 ميليون رأس در سال 1387 به 
7,4 ميليون رأس در 9 ماهه امســال رسيد! 
يعنى تقريباً نصــف! از طرف ديگر در چهار 
پنج ســال اخير حدود 7500 گاودارى هم 
تعطيل شد. با اين اوصاف توقع داريد گوشت 

گران نشود؟

2 پيام قبل از خواندن
 بيانيه رهبرى

سياســت: كميــل خجســته، ســردبير 
پايگاه اطالع رســانى دفتر حفظ و نشر آثار 
آيت اهللا خامنه اى با اشــاره بــه بيانيه رهبر 
معظم انقالب نوشت:  پيشنهاد مى كنم پيش 
از خوانــش  گام دوم يا پيام جشــن چهلم 

انقالب، اين دو پيام قبلى را بخوانيد:
 1. پيام در نخســتين سالگرد امام در سال 
69؛ 2. پيام در بيســتمين ســالگرد انقالب 
در ســال 77. اولــى 12 اصــل دارد كــه   
مانيفست رهبرى بايد ناميدش و دومى پنج 
دستورعمل در دورانى كه خيلى ها مى گفتند 

كار انقالب تمام است.

كنفرانس ورشو و رسميت 
 بخشى به اسرائيل

سياست: ســهند ايرانمهر فعــال رسانه اى 
اصــالح طلب نوشــت:  برنده اصلى ورشــو، 
اسرائيل است. ايران شايد مسئله حاشيه اى 
آن باشــد. در ورشــو بــراى نخســتين بار 
كشورهاى عمده و قدرتمند عربى با اسرائيل 
به پايتختى اورشليم دور يك ميز مى نشينند 
و تلويحــاً به اســرائيل و پايتخت جديد آن 
رسميت مى دهند. ورشو به اهداف اعالنى اش 

هم نرسد به هدف اصلى اش رسيده است.

وزارت امور خارجه چه مى كند؟
سياســت: مهدى خانعلى زاده، كارشــناس 
مطالعات منطقه اى نوشــت: روز دوشنبه 15 
بهمن، كنفرانسى در بروكسل به منظور بررسى 
«تهديدات تروريسم دولتي ايران» توسط مقامات 
پيشــين و كارشناســان مبارزه با تروريسم، با 
حمايت بلژيــك و با حضور چهره هاى امنيتى 
غربى برگزار شــد. شركت كنندگان كنفرانس: 
لوئيس فرى؛ رئيس ســابق اف بــى آى، جوليو 
ترتزى؛ وزير خارجه سابق ايتاليا، آلخو كوادراس؛ 
رئيس كميته جهانى «در جست وجوي عدالت»، 
ايو بونه؛ رئيس سابق دستگاه اطالعاتى فرانسه، 
كلود مونكيه؛ از «مركز امنيت و اســتراتژيك 
اروپايى»، فرزين هاشمى؛ از گروهك منافقين.  
روز جمعه نيز تظاهرات منافقين در پاريس با 
حمايت فرانسه و حضور تعدادى از چهره هاى 
سياسى فرانسوى برگزار شد. جالب اينجاست 
كه تنهــا چند روز پيش، عبــاس عراقچى در 
پاريس مشغول «مشورت» با فرانسوى ها براى 
اجراى  INSTEX  بود. وزارت خارجه تاكنون 
هيچ واكنشى به برگزارى اين نشست در بلژيك 
نشان نداده و حتى سفير اين كشور در تهران هم 
احضار نشده است. نه سخنگوى وزارت خارجه و 
نه ظريف حتى در حد يك توييت هم از كشور 
برگزاركننده  نشســتى كه دولت ايران را رسماً 

«تروريست» ناميد، انتقاد نكرده اند.

رژه روبات هاى برانداز براى 
داغ كردن نشست ورشو 

فارس: وبگاه «بى بى ســى مانيتورينگ» كه 
به صورت تخصصــى در زمينه رصد فضاى 
مجازى و شبكه هاى اجتماعى متمركز است، 
گزارشــى در مورد اين هشتگ منتشر و به 
ســاختگى بودن اين «موج هشتگى» اذعان 
كرده است. در بخشــى از اين گزارش آمده 
اســت: «تحليل بيش از 14 هزار توييتى كه 
در ماه گذشــته [ميالدى] از هشتگ «ما از 
نشست  لهستان  حمايت  مى كنيم» استفاده 
كرده انــد، نشــان داد كه اصل بيشــتر اين 
توييت ها به تنها هشــت حســاب كاربرى 
بازمى گردد». اين يافته بدان معناســت كه 
محتواى منتشــر شــده با اين توييت ابتدا 
از يــك به اصطالح اتاق فرماندهى منتشــر 
شــده و ســپس توســط چند صد يا چند 
هزار روبــات توييترى و همچنين گروهى از 
كاربران همسو ريتوييت شده و ضريب پيدا 
ترتيب دهندگان چنين  اســت. فرض  كرده 
عمليات هايى اين است كه استمرار اين روند 
مى تواند اين احساس را ايجاد كند كه فضاى 
غالب شــبكه اجتماعى هدف، با اين هشتگ 

همراه است.

شبكه هاى اجتماعى

تجربه همكارى 
چين و روسيه با 

ايران نشان مى دهد 
كه FATF تأثيرى 
در اين همكارى ها 

ندارد. ايران از سال 
1388 تا 1395 
(2009 تا 2016) 
در ليست سياه 

FATF بوده و از 
سال 1395 از اين 

ليست تعليق شده 
است.

بــــــــرش

s i y a s a t @ q u d s o n l i n e . i r

نامه توكلى خطاب به نمايندگان مجلس و اعضاى مجمع تشخيص
فرمول تحقيركننده اينستكس حتى نفت در برابر غذا هم نيست

خبر

سياســت: احمد توكلى عضو مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام و نماينده ادوار مجلس شوراى اسالمى 
درباره سازوكار مالى جديد اروپا موسوم به اينستكس 
نامه اى را خطاب به اعضاى مجمع تشخيص مصلحت 
نظام و نمايندگان مجلس نوشــته است. در اين نامه 
آمده است: «اين روزها اروپا دو موضع گيرى رسمى در 

ارتباط با ايران داشته است.
 اين مواضع و واكنــش وزارت خارجه نگران كننده و 
مغاير منافع ملى است. چون مجمع تشخيص مصلحت 
نظام و مجلس شوراى اسالمى در حال تصميم گيرى 
درباره لوايح مربوط به FATF  است، همه تحركات در 
غرب در اين زمينه بايد لحاظ شود تا تصميم نهايى به 
نفع ملت ايران گرفته شود». توكلى با اشاره به سازوكار 
اينستكس مى نويسد: «اين فرمول تحقيركننده حتى 
«نفت در برابر غذا» نيست كه براى عراق زمان صدام 
حســين وضع كرده بودند. چــون اروپايى ها نفت ما 
را نمى خرند، فقط به عنــوان يك منجى به ما اجازه 
مى دهند با پــول نفتى كه آن ها اجازه فروشــش را 
داده اند، از آن ها غذا و دارو را به قيمتى كه فروشــنده 
انحصارگــر تعيين مى كند، بخريم تا از گرســنگى و 
بيمارى نجاتمان بدهند! فقط به اين تحقير بســنده 

نشده است.
 بيانيه همچنين براى ايران تكليف تعيين مى كند كه 
شركتى شفاف تشكيل دهد كه طرف معامله باشد. تازه 

اين سازوكار كه معلوم نيست چه وقت اعمال مى شود، 
مشــروط اســت بر اينكه ايران به سرعت FATF را 
بپذيرد!» اين عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام 
در بخشــى از نامه خود با اشاره به بدعهدى ها و رفتار 
خصمانه اروپا مى نويسد: «در قبال اين همه تحقير و 
توهين و استكبار و زياده خواهى و عهدشكنى و حق 
به جانبى اروپا و دخالت هاى ناروا در مسائل داخلى ما، 
سخنگوى وزارت خارجه از اينستكس، سازوكار ضد 
منافع ملى ايران، اســتقبال مى كند و آن را «بى شك 
گامى مهم و مثبت» تلقى مى كند. در بيانيه اى، وزارت 
خارجه نيز از «مواضع مثبت اعالمى اروپا» استقبال 
مى كند. حتى سخنگوى محترم در مقام وكيل مدافع 
ســه كشور اروپايى تأخير را نيز مدلل مى سازد. آقاى 
رئيس جمهور و آقايان وزرا كســر شأنشــان نيست 
اين رفتار متكبرانه، مزورانه و عهدشــكنانه را مثبت 
مى نامند؟ خوارى و زبونى در قبال اروپا جواب نمى دهد، 
ماجراى خروج دسته جمعى سفراى كشورهاى اروپايى 
در جريان ميكونــوس و برخورد قاطع رهبرى كه در 
خور شأن ملت ايران بود و بازگشت بى شرط و همراه 
با ســرافكندگى همه آنان را به ياد داشته باشيد. در 
اين باره گفتنى ها زياد اســت. بنده ان شاء اهللا بزودى 
نشان خواهم داد كه چرا خوارى و زبونى در اين عرصه 
معيشــت را بر مردم تنگ تر مى سازد  و عزت ملت را 

نيز بر باد مى دهد».

يادداشت

خبر

عضو فراكسيون اميد:
ترامپ گفته بود از برجام خارج مى شود

 اما هيچ برنامه ريزى نكرديم
ايسنا: بهرام پارسايى عضو فراكسيون اميد مجلس گفت: بخشى از مسائل غيرقابل انكار 
امروز جامعه به تحريم و برخى به ســودجويى افرادى خاص باز مى گردد؛ زالوصفتان و 
رانت خواران بيش از تحريم ها به مردم فشار آورده و آسيب زده اند و مشكل ساز شده اند. 
در حالى كه كشور با وجود هشدارها، براى تحريم آماده نبود، زالوصفتانى كه خون مردم 
را مى مكند و فاسدان و رانت خواران، با آمادگى كامل وارد شده و در مسير تأمين منافع 
خودشان، مشكالت مختلفى را ايجاد كرده اند. پارسايى با بيان اينكه «بخشى از مسائل 
و مشكالت غيرقابل انكار جامعه امروز، به تحريم ها باز مى گردد» گفت: سودجويى افراد 
و نبود نظارت دقيق بر مسائل مختلف ارزى و مبادالت كااليى و…  از عوامل مؤثر بر 
مشكالت امروز كشور است. با اينكه ترامپ در زمان انتخابات رياست جمهورى آمريكا 
هشــدارهاى جدى مبنى بر خروج از برجام را داده بود، اما نتوانســتيم در اين بخش 

برنامه ريزى مناسبى داشته باشيم.

اداره كل ثبت اسناد و امالك  استان گيالن
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك خمام 

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
آگهى ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــورخ 1397/11/01 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــماره 139760318015002178م برابر راى ش
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خمام تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى محمود توكل برمچى فرزند احمد بشماره شناسنامه 276 صادره از خمام در ششدانگ يك قطعه زمين 
مشتمل بر ساختمان احداثى  به مساحت 145/24 مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 2و غيره فرعى از 14 اصلى 

واقع در مرزدشت خريدارى از مالك رسمى آقاى غالمحسين فالح حق شناس راد  محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 

انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 5854 آ-9716445
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/10   تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/25 

سيد محمد ميرى راد  /  رئيس اداره  ثبت اسناد و امالك 

اداره كل ثبت اسناد و امالك  استان گيالن
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك خمام 

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
آگهى ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــورخ 1397/11/01 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــماره 139760318015002177م برابر راى ش
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خمام تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى محمود توكل برمچى فرزند احمد بشماره شناسنامه 276 صادره از خمام در ششدانگ يك باب مغازه 
به مساحت 39/13 مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 2و غيره فرعى از 14 اصلى واقع در مرزدشت خريدارى از 

مالك رسمى آقاى غالمحسين فالح حق شناس راد  محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 

انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 5856  آ-9716446
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/10   تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/25 

سيد محمد ميرى راد / رئيس اداره  ثبت اسناد و امالك 

آگهى آراء هيات حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى

ــناد عادى يا  ــامى افرادى كه اس ــده اس  در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد ش
ــيدگى و تاييد قرار گرفته جهت  ــناد و امالك شيروان رس ــتقر در اداره ثبت اس ــمى آنان در هيات مس رس
ــرح ذيل  ــار و محلى) بش ــريه آگهى هاى ثبتى (كثير االنتش اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش

آگهى مى گردد.

ــه زمين مزروعى به  ــدانگ يك قطع ــاى جواد اصغرى فرزند على  در شش ــده 090-97 آق ــه پرون 1-كالس
ــمتى از پالك شماره 227 فرعى از 32 اصلى بتكانلو خريدارى از مالك  ــاحت 67424/00متر مربع قس مس

رسمى از مالكيت غالمعلى خالقى
ــاحت  ــدانگ يك باب منزل به مس ــه پرونده 130-97  آقاى على آرميده فرزند غالمرضا  در شش 2-كالس
ــه خريدارى از مالك  ــماره6391 فرعى از 13 اصلى باغات و حوم ــمتى از پالك ش ــر مربع قس 373/10 مت

رسمى از مالكيت عبدالرحمن شركت بزازان
ــدانگ يك باب منزل مسكونى به  ــين رضا زاده فرزند على در شش ــه پرونده 194-97  آقاى حس 3-كالس
مساحت 99/70 متر مربع قسمتى از پالك شماره847 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك 

رسمى از مالكيت بهادر بهادريان
4-كالسه پرونده 199-97  خانم حوا نظرى فرزند حسن  در ششدانگ يك باب منزل به مساحت 198 متر 

مربع قسمتى از پالك شماره 11  اصلى خانلق خريدارى از مالك رسمى از مالكيت جان فهيمى 
   به اين وسيله به فروشندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى گردد چنانچه 
ــتاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره  ــار آگهى و در روس اعتراضى دارند بايد از انتش
ــليم اعتراض  ــيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تس ــليم و رس ثبت محل وقوع ملك تس
مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل 
ــت به  تحويل دهند. در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواس
ــند مالكيت  ــند خواهد نمود .ضمنا صدور س دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور س

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ-9716385  م الف 21
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/11/09

تاريخ انتشار نوبت دوم : 97/11/25
صمد ابراهيم زاده

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره139760301060003752هيات اول/موضوع قان ــمى برابرراى ش رس
اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه بال معارض 
ــماره شناسنامه 86 صادره ازورامين درششدانگ يك باب خانه به  متقاضى آقاى على پازكى فرزند محمد بش
ــاحت93/97 مترمربع پالك شماره962 فرعى از100 اصلى واقع درقريه  ــتثناى بهاى ثمنيه اعيانى به مس اس
ــت لذابه منظوراطالع عموم  ــيركوند محرز گرديده اس ــاد تهران ثبت ملك ورامين ازمالكيت مهين ش عمروآب
مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى 
ــند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم  ــته باش اعتراض داش
وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند 
ــند مالكيت صادر خواهد  ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س بديهى اس

شد 560ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 97/11/10 تاريخ انتشارنوبت دوم:97/11/25

ازطرف رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين
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جهان روزنامـه صبـح ايـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

ذكر روز
(صد مرتبه)  
ال اله اال اهللا 

الملك الحق المبين

پنجشنبه  25 بهمن 1397 8 جمادى الثانى 1440 14 فوريه 2019  سال سى و دوم  شماره 8903 

 دونالد ترامپ، رئيس جمهــور آمريكا بار ديگر ضمن تحقير 
رياض، تأكيد كرد ســعودى ها چيزى جز پول ندارند، با اين 

حال ما از آن ها حمايت مى كنيم.

ميخائيل گورباچف، آخرين رهبر شوروى تأكيد كرد، آمريكا 
به دنبال آن اســت تا از شر تمام محدوديت هاى تسليحاتى 
خالص شود و به برترى نظامى مطلق دست يابد و اراده خود 

را بر جهان تحميل كند.

سباستين پينه را، رئيس جمهورى شيلى در حساب توييترى 
خود نوشت: طى چند روز، نيكوالس مادورو، رئيس جمهورى 

ونزوئال محكوم به شكست خواهد بود.

الوروف در پاسخ به كرى خوانى آمريكايى ها براى مسكو:

تدابيرآمريكا در ونزوئال وقيحانه است
  جهان  تنش ميان روسيه و آمريكا بر سر مداخله در ونزوئال باال 
گرفته است. رئيس كميته خدمات مسلح سناى آمريكا مى گويد، 
در صورتى كه روسيه سالح در ونزوئال مستقر كند، ارتش آمريكا 
نيز دســت به مداخله در اين كشــور آمريكاى التين مى زند. او 
تصريح كرد: به نظرم چنين اتفاقى رخ مى دهد. شما فردى را در 
آنجا داريد كه همه را مى كشد. شما اجازه داديد آن فرد پايگاهى 
را براى روس ها در نيمكره ما ايجاد كند. شما پاى روس ها را به 
نيمكره ما باز كرديد. اگر چنين اتفاقى بيفتد، به نقطه اى مى رسيم 
كه با سربازانمان مداخله مى كنيم و واكنش نشان مى دهيم. وى 
در پاســخ به پرسشى درباره اينكه آيا فكر مى كند اقدام نظامى 
مناسب است يا خير، گفت: آنچه قطعيت دارد اين است كه آن ها 
در نيمكره ما سالح وارد مى كنند. اين تهديدى عليه آمريكاست. 
رئيس كميته خدمات مسلح سناى آمريكا ادامه داد: ما بايد تمام 
كارهايى را كه الزم اســت براى توقف آن ها انجام دهيم. اين در 
حالى است كه ديپلمات برجسته روس روز دوشنبه گفت، ونزوئال 
درخواستى مبنى بر كمك نظامى از روسيه نداشته، حال آنكه 
اخبارى مطرح اســت مبنى بر اينكه بازنشستگان نظامى روس 
براى محافظت از نيكوالس مادورو، رئيس جمهورى ونزوئال در اين 
كشور هستند. الكساندر شتينين، رئيس اداره آمريكاى التين در 
وزارت خارجه روسيه گفته بود، مسكو درخواستى از اين دست 
از ســوى كاراكاس دريافت نكرده است. ســرگئى الوروف روز 
سه شنبه نيز تأكيد كرد، پيش نويس قطعنامه آمريكا در شوراى 

امنيت درباره ونزوئال در تالش براى بى ثبات كردن وضعيت اين 
كشور و مداخله است و شوراى امنيت هرگز طرح اينچنينى را 
نمى پذيرد. وى معتقد است، تدابير آمريكا در قبال ونزوئال وقيحانه 
است. در اين راستا سرگئى ريابكوف، معاون وزير خارجه روسيه 
در كنفرانســى خبرى اظهار كرد، روسيه چندين پيشنهاد به 
مقامات ونزوئال درباره راه هاى حل و فصل بحران اين كشور داده 

و آماده مشاركت در برگزارى مذاكره بين طرفين بحران است. 
از سوى ديگر روز گذشته مادورو در مصاحبه اى با الميادين اعالم 
كرد، واشنگتن قصد دارد به ثروت هاى ونزوئال دست اندازى كند و 
معارضان در اين كشور، مزدوران و آلت دست واشنگتن هستند. 
وى افزود: من رئيس جمهور قانونى ونزوئال هستم و تمام وظايف 
داخلى و خارجى (رئيس جمهور) بر اساس قانون اساسى را خودم 
انجام مى دهم؛ قدرت «خوان گوآيدو» خيالى اســت و ونزوئال با 
تمام توان از خود دفاع خواهد كرد. مادورو تأكيد كرد، به وحدت 
و يكپارچگــى ارتش ونزوئال اطمينان دارد و هر حمله اى به اين 
كشور، بدون پاسخ در جهان اسالم و عرب نمى ماند. وى در ادامه 
كشورهاى عربى و اسالمى را به همبستگى با كشورش فراخواند.

بحران سياسى ونزوئال زمانى شدت گرفت كه خوان گوآيدو، رئيس 
مجلس ملى و رهبر اپوزيسيون اين كشور خود را رئيس جمهور 
«موقت» خواند و بالفاصله آمريكا نيز او را به رســميت شناخت. 
البته در گام بعدى 40 كشور اروپايى نيز به دنباله روى از آمريكا 

او را به رسميت شناختند.

بدون تيتر

اتاق فكر

واشنگتن اگزماينر: وزارت خزانه دارى آمريكا 
گزارش داد بدهى عمومى دولت فدرال اين كشور 
با افزايش 2 تريليــون دالرى پس از به قدرت 
رسيدن ترامپ، به 22.013 تريليون دالر رسيد.
رويترز: ســفير قطر در مسكو اعالم كرد كه 
كشورش دنبال مذاكره با روسيه درخصوص 

خريد سامانه دفاع هوايى اس 400 است.
شــينهوا: همزمان با پايان رزمايش دريايى 
پاكستان كه با حضور 45 كشور انجام شد،چين 
تصميم گرفت نخســتين و تنها ناو هواپيمابر 
ساخت خود را به منظور به روز كردن تجهيزات 

نيروى دريايى پاكستان، به اين كشور بفروشد.

منفعت طلبى مودى 
در رابطه با سعودى

خالدى: انديشكده بروكينگز در يادداشتى تحت 
عنوان «ســفر محمد بن سلمان به هند قبل از 
انتخابات، دولت مودى را در موقعيتى پيچيده 
قرار مى دهد» بــه آغاز ســفر دوره اى وليعهد 
سعودى به چند كشور منطقه پرداخته و نوشت: 
اين اقدام با هدف كســب مشــروعيت و وجه 
بين المللى براى بن سلمان است كه پس از قتل 
خاشقچى بشدت آسيب ديده بود. اما اين ديدار 
همچنين يك لحظه مهم در ژئوپلتيك جنوب 
غربى آســيا  است. دولت نارندرا مودى، زمان و 
انرژى زيادى را براى تقويت روابط با كشورهاى 
آسياى غربى، بخصوص عربستان و امارات انجام 
داده است. جذب سرمايه اين دو كشور ثروتمند 
عربى براى دهلى نو از اهميت زيادى برخوردار 
اســت. به همان اندازه حفــظ جايگاه جامعه 
كارگران هندى در عربستان (بيش از 3 ميليون 
نفر) و ارزى كه آن ها روانه هند مى كنند، براى 
مودى مهم اســت. تمايل سعودى ها به توسعه 
روابط با هند نيز به سياســت هميشگى رياض 
براى مقابله با ايران بــاز مى گردد. با اين وجود 
دهلى نو به سختى مى تواند اجازه دهد روابط رو 
به رشدش با تهران در زمينه اقتصادى و مسائل 
منطقه اى تخريب شود. با اين حال، با توجه به در 
پيش بودن انتخابات هند (سال 2019) تحول 
چشمگير در روابط دو طرف بعيد به نظر مى رسد.

پايانى بر بن بست يكساله 
نشست فلسطينى ها 
در مسكو پايان يافت

فارس: گروه هاى فلسطينى اعالم كردند، 
نشست آن ها در روسيه به بن بست يكساله 
گفت وگو ميان طرفين پايان داد، اما آن ها 
در نهايت موفق به تهيه بيانيه پايانى مورد 
اجماع نشــدند. اين براى نخســتين بار از 
حدود يك ســال پيش تاكنون بود كه دو 
جنبش فتح و حماس دور يك ميز نشستند 
و با هدف پايان اختالفات داخلى گفت وگو 
كردند. همزمان با اين تحوالت اســماعيل 
هنيه از آمادگى خود براى ديدار با محمود 
عباس خبر داد. وزير اطالعات اســرائيل اما 
در اظهاراتى مداخله جويانه نشست مسكو با 

حضور حماس را يك «اشتباه»خواند. 

صهيونيسم و افسانه اى به نام آزادى بيان در آمريكا
الوقت: ايالن عمر و رشــيده طليب، نخستين زنان مسلمانى هستند كه در جريان 
انتخابات اخير مجلس نمايندگان آمريكا موفق شــدند بــه كنگره راه يابند. رويكرد 
ضداســرائيلى آن ها از همان ابتدا با حمايت از جنبش بايكوت آشكار شد، امرى كه 
به مذاق حاميان اســرائيل خوش نيامد و پشتيبانى اين دو نماينده از جنبش انزوا، 
عدم سرمايه گذارى و تحريم اسرائيل را نشان دهنده يهودى ستيزى آن ها دانستند 
كه تهديدى نيز براى اين رژيم به حســاب مى آمد. اما اظهارات اخير ايالن عمر، زن 
38 ساله سوماليايى تبار مجلس نمايندگان آمريكا و انتقاد او از نفود البى صهيونيستى 
ايپك در تصميم سازى هاى واشنگتن موجى از انتقادها عليه او را به جريان انداخت. با 
كشيده شدن اين موضوع به عرصه عمومى دونالد ترامپ، رئيس جمهور در موضعگيرى 
سرسختانه خواستار استعفاى نمايندگان مسلمان شد. بايد توجه داشت آيپك، يكى از 
بزرگ ترين و قدرتمندترين گروه هاى البى گرى در آمريكاست و امروزه نقشى مهم در 
تعيين سياست هاى خاورميانه اى اياالت متحده ايفا مى كند كه از جمله آن مخالفت با 
هر موضوعى است كه مى تواند اسرائيل را در مظان اتهام و عمليات ضد حقوق بشرى 
قرار دهد. قدرت البى اين گروه به اندازه اى اســت كه پژوهشگران بزرگى مانند جان 
ميرشايمر كتاب هاى مختلفى در مورد تأثير آن بر سياست خارجى آمريكا نوشته اند. 
در همين راستا با توجه به گستره واكنش نمايندگان كنگره به اظهارات و عملكرد عمر 
و طليب مى توان به قدرت نفوذ آن در نهادهاى سياست گذارى اين كشور پى برد.اين 
نخستين بار است كه يك نماينده كنگره به طور شفاف به نقش رژيم صهيونيستى 
در شكل دهى به سياست هاى آمريكا اشاره كرده است. اما برخورد رسانه هاى همسو با 
صهيونيسم ها و رهبران احزاب جمهوريخواه و دموكرات نشان داد كه برخالف ادعاى 
وجود آزادى بيان در اين كشور، نمايندگان منتخب مردم نيز اجازه ندارند هر اظهار 
نظرى حتى مســتند، داشته باشــند. اتهاماتى از قبيل يهودى ستيزى كه مى تواند 
جمعيتى فراتر از جمعيت ســاكن اسرائيل را دربربگيرد، يادآور افسانه هاى غيرقابل 
اثبات آلمان نازى عليه يهوديان است و در اين رابطه تالش رسانه ها، صنعت فيلمسازى 
و ســاختارهاى سياسى براى عينيت بخشى به اين افسانه ها، ابزار صهيونيست ها در 

جهت دستيابى به اهدافشان با به كارگيرى منابع داخلى آمريكا به شمار مى رود.
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فراخوان نافرمانى مدنى مردم بحرين 
در هشتمين سالگرد انقالب

ائتالف جوانان انقالبى 14 فوريه بحرين در آستانه هشتمين سالروز انقالب 
اين كشور با صدور فراخوانى، حضور گسترده مردم بحرين در فعاليت هاى 
نافرمانى مدنى را خواســتار شــد. اين فعاليت ها، كه از عصر ديروز (24 
بهمن ماه) آغاز شد، شامل برگزارى راهپيمايى هاى تكبير، كوبيدن بر طبل 
و ديگر فعاليت هاست. همزمان با اين اقدام حكومت بحرين با تشديد موج 
بازداشت ها به استقبال هشتمين سالروز انقالب رفته و براساس گزارش 
منابع خبرى، نيروهاى نظامى بحرين از صبح ديروز با هجوم به بيش از 
10 منطقه اين كشور، 20 شهروند را، كه بيشتر آن ها بين 20 تا 30 سال 

هستند، بازداشت كردند.

يادداشت
annota�on@qudsonline.ir

تنبيه  رياض طالبان خطاب به دولت كابل: در ديدار سرپرست وزارت دفاع آمريكا
عبدالمهدى: با هرگونه پايگاه 

خارجى در عراق مخالفم
يا توبه كنيد يا در انتظار برخورد 

به «شيوه افغانى» باشيد
اتحاديه اروپا عربستان را

 به ليست سياه مالى افزود
تسنيم: نخســت وزير عــراق در ديدار با 
سرپرســت وزارت دفاع آمريكا تأكيد كرد 
بغداد هيچ پايگاه خارجى را در خاك خود 
نمى پذيرد. عبدالمهدى در ديدار با شاناهان 
«بر محــدود كردن روابط ميان دو طرف به 
توافقات اساسى مانند مبارزه با تروريسم و نه 
هيچ چيزى ديگرى» تأكيد و «ايجاد هرگونه 
پايگاه خارجى در خاك عــراق» را رد كرد. 
شاناهان روز سه شنبه در ديدارى اعالم نشده 
به بغداد رفت. حضــور نظاميان آمريكايى 
در عراق و گشــت زنى هاى مشكوك آن ها 
انتقادهاى بسيارى به دنبال داشته و بسيارى 
خواستار اخراج آن ها از خاك عراق شده اند.

ايسنا: ســخنگوى طالبان در گفت وگو با 
روزنامه الشرق االوسط با بيان اينكه اين گروه 
هرگز با كابل مذاكره نخواهد كرد، دو گزينه 
پيش روى اعضاى دولت قرار داد و گفت، يا 
توبه كنند يا پس از رفتن نيروهاى خارجى 
به «شــيوه افغانى» با آ نها برخورد مى شود. 
ذبيح اهللا مجاهد تأكيد كرد كه ما دولت را به 
عنوان نظام رسمى نماينده مردم افغانستان 
به رسميت نمى شناسيم و به همين دليل 
با آمريكايى هــا درباره پايان دادن به حضور 
نيروهاى بيگانه وارد مذاكره شده ايم. وى به 
نتيجه رسيدن هرگونه مذاكره را نيز منوط به 
خروج تمام اشغالگران از افغانستان دانست. 

مهر:اتحاديــه اروپا نام عربســتان، پاناما و 
چندين كشــور ديگر را به فهرســت سياه 
كشورهايى كه اين بلوك را به دليل مقابله 
ضعيف با تأمين مالى تروريسم و پولشويى 
تهديد مى كند، اضافه كرد. در مجموع 23 
كشور در اين فهرســت قرار دارند. گفتنى 
اســت اضافه شــدن به اين فهرست عالوه 
بر تبعاتى كه براى وجهه يك كشــور دارد، 
روابــط مالى با اتحاديــه اروپا را پيچيده تر 
مى كند. به ايــن ترتيب، بانك هاى اروپايى 
مجبور خواهند بود به هنگام انجام تراكنش 
مالى با كشورهاى مندرج در ليست، احتياط 

بيشترى به خرج دهند.

اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق تهران

11/4612/19

23/0323/36 4/555/28
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فراخوان تجدید مزایده ) نوبت اول (
پیرو برگزاری مزایده به شماره 100970462100001 در سامانه ستاد ، اداره کل میراث 
فرهنگی ، صنایع دس��تی و گردشگری خراس��ان رضوی به استناد ماده 24آیین نامه 
اجرایی نحوه اس��تفاده از اتومبیل های دولتی و ف��روش اتومبیل های زائد موضوع 

الیح��ه قانونی مصوب 1358/06/27 ، در نظردارد تعداد یک دس��تگاه پ��ژو 405 مدل 1382 خود را ، از 
طریق مزایده در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به نش��انیwww.setadiran.ir واگذار نموده و به 

فروش رساند . 
-مزایده گران می بایست قبال نسبت به ثبت نام در سامانه مذکورو دریافت شناسه کاربری ، رمز عبور 

و توکن )امضاء الکترونیکی ( اقدام نموده باشند .
متقاضیان می توانند ضمن دریافت اسناد،پس از بازدید از خودروها، قیمت پیشنهادی خود را دراسناد 

و همچنین سامانه ستاد اعالم نمایند .
-مهلت دریافت اسناد: ازتاریخ درج اولین آگهی لغایت پایان وقت اداری )ساعت 14:15( روز یک شنبه 

مورخ  1397/11/28
محل دریافت اس��ناد: مشهد،بلوارش��هیدصادقی،اداره کل میراث فرهنگی صنایع دس��تی و گردشگری 

خراسان رضوی،واحد امور قراردادها،به شماره تماس 051-37269501 
-میزان سپرده شرکت در فراخوان : میزان سپرده شرکت در مزایده ، به صورت مقطوع اعالم شده در 

اوراق مزایده می باشد.
-مهلت تحویل پیشنهاد قیمت ها: تا پایان وقت اداری )ساعت 14:15( روزچهار شنبه مورخ 1397/12/08در 

پاکت A4  به نشانی محل دریافت اسناد و همچنین اعالم قیمت در سامانه ستاد می باشد .
-تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 9 صبح روزپنج شنبه مورخ 1397/12/09 در محل دفتر معاونت توسعه 

مدیریت وپشتیبانی اداره کل می باشد.
-سایر توضیحات در اوراق مزایده . 

شماره شاسیشماره موتورشماره پالکنوع خودروردیف

8932256822603082024722الف12ایران12پژو 405 سواری1
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
 )نوبت اول (شرکت آبیار کاال ایرانیان به 

شماره ثبت )57203(
جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده شرکت آبیار کاال 
ایرانیان در ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 97/12/9 
در محل قانونی شرکت واقع در مشهد بلوار قرنی 
بین قرنی 24 و 26 جنب مسجد اسکندری مجتمع 

تجاری سرور طبقه 2+ برگزار می شود .
دستور جلسه : انحالل شرکت بازرگانی 

لذا از کلیه اعضای  محترم تقاضا می شود جهت 
اتخاذ تصمیم در جلسه حضور بهم رسانند . اعضای 
محترمی که امکان حضور آنها در جلس��ه مقدور 
نمی باش��د می توانند حق رای خود را به موجب 
وکالتنام��ه کتبی ب��ه فرد دیگری مح��ول نماید.
اعضای متقاض��ی نمایندگی به همراه وکیل خود 
باید در تاریخ 97/12/5 از ساعت 9 تا 11 به محل 
ش��رکت مراجعه تا پس از تایی��د وکالتنامه های 
مذبور توس��ط مق��ام مجاز ورق��ه ورود به مجمع 

برای فرد نماینده صادر گردد .
رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت 

آبیار کاال ایرانیان 
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 برگ��ه س��بز و س��ند کمپان��ی ماش��ین پ��ژو پ��ارس 
م��دل 1384 رن��گ نق��ره ای متالی��ک ب��ه ش��ماره 
و ش��ماره شاسی19308809  موتور12484045230 
به ن��ام یونس پورنگ به ش��ماره پ��الک 988ص84 

ایران 96  مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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س��ند کمپانی خودرو س��واری پ��ژو 206 مدل 1382 
رنگ نقره ای متالیک به ش��ماره انتظامی 562 و 42 
ایران 42 ش��ماره موتور PSA3794702 و شماره 
شاس��ی 81630625 مفق��ود گردی��ده و از درج��ه 

اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ی��ک فق��ره پروان��ه حمل س��الح ش��کاری 
متعلق به آقای حس��ین یزدی به ش��ماره 
س��ریال 1758977 مفق��ود گردی��ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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 S5 ب��رگ س��بز و کارت  خودرو ی س��واری جک
م��دل 1394 ب��ه ش��ماره انتظام��ی 588 م  79 
ای��ران 66 ش��ماره موتور 3031515 و ش��ماره 
شاس��ی 109787 بنام احس��ان خاوری  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
97
17
18
7

فراخوان مناقصه عمومی  با ارزیابی ساده 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی در نظر دارد مناقصات به شرح ذیل  
را از طری��ق س��امانه الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراح��ل فراخوان مناقصات از دریافت و 
تحویل اس��ناد مناقصه از طریق درگاه س��امانه الکترونیکی دولت )س��تاد( انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه 97/11/24 می باشد. 
مبلغ تضمین شركت در مناقصه )ریال(مبلغ برآورد )ریال(محل اجرا موضوع مناقصهشماره مناقصه

97/31/127
ایمن سازی و نگهداری 

منطقه یك استان 
شهرستانهای مشهد – كالت  

47/496/014/6852/374/800/734طرقبه- شاندیز

97/31/128
ایمن سازی و نگهداری 

منطقه دو استان

شهرستانهای قوچان – درگز 
– چناران – جوین – جغتای  

نیشابور- فیروزه
47/270/372/9232/363/518/646

- نوع تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریز مبلغ در وجه اداره کل باشد.
- مهلت دریافت اسناد مناقصه : تا ساعت 00: 14 روز چهارشنبه تاریخ 97/12/01

- مهلت ارسال پاسخ پیشنهادات از طریق سامانه : تا ساعت 00: 14 روز شنبه تاریخ 97/12/11
- تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات مناقصه :  ساعت 10روز یکشنبه 97/12/12

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : مشهد– انتهای خیابان فدائیان اسالم – کد پستی 9173695636
 تلفن تماس8-33412024-051 و نمابر : 051-33435888 

- اطالعات تکمیلی در اسناد می باشد.
- اطالعات تماس سامانه ستاد )راهبری و پشتیبانی( : 41934 -021

- جهت کسب اطالعات می توانید به آدرس سایت های زیر رجوع نمایید :
http://iets.mporg.ir : آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

www.setadiran.ir : )آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی
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آگهی مناقصه )نوبت اول(
س��ازمان عم��ران و بازآفرین��ی فضاهای ش��هری 
شهرداری سبزوار به استناد ردیف 330101 بودجه 
سال 97 در نظر دارد فاز اول پروژه جدول گذاری 
مس��یر دوچرخ��ه و عاب��ر پی��اده کمربن��د ش��مال 
)بزرگ��راه ابریش��م( حدفاصل چهارراه ابریش��م 
تا خیابان دانش��گاه را به مبل��غ 3/100/000/000 
ریال به پیمانکار واجد ش��رایط واگذار نماید. لذا 
ش��رکت های دارای رتب��ه ابنیه ی��ا راه می توانند 
جهت دریافت اسناد مربوطه به امور قراردادهای 
ش��هرداری مراجعه نمایند. جهت کس��ب اطالعات 
بیش��تر ب��ا ش��ماره تلف��ن 05144241781 تماس 
حاصل فرمایند یا به س��ایت شهرداری سبزوار به 
آدرس www.sabzevar.ir مراجع��ه کنن��د. مبلغ 
سپرده ش��رکت در مناقصه معادل 155/000/000 
ریال به صورت نقد یا ضمانت نامه بانکی می باشد. 
ضمنًا سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادها 
مختار اس��ت. آخرین مهلت ش��رکت در مناقصه و 
تحویل پاکت های پیشنهادی به دبیرخانه سازمان 
عم��ران پای��ان وق��ت اداری س��اعت 14/10 روز 
یک شنبه مورخ 97/12/12 می باشد. مناقصه رأس 
س��اعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 97/12/13 در 

محل سازمان عمران برگزار می گردد.
 مجید استیری-رئیس سازمان 

آگهی مزایده
ب��ه اطالع میرس��اند بر اس��اس مصوبه مجمع 
س��الیانه م��ورخ 97/10/27 ش��رکت تعاون��ی 
مس��کن آل یاس��ین )بس��یجیان چن��اران( به 
ش��ماره ثبت 100 پ��روژه 64 واحدی چناران با 
مش��خصات ذیل را با قیمت پایه کارشناس��ی 
رسمی دادگستری به مبلغ 24/000/000/000 

ریال بفروش برساند.
مساحت زمین 3000 مترمربع

پروانه ساخت 64 واحد
مساحت زیربنا 8080 مترمربع

مساحت اجرا شده وضع موجود )اسکلت( 32 واحد
امتیاز خریداری شده آب 64 واحد

مهلت مراجعه جهت تکمیل فرم 97/12/10
آدرس مل��ک: چن��اران میدان ام��ام رضا)ع( 

بلوار کشاورز مقابل مسکن مهر
متقاضیان جهت کس��ب اطالع بیشتر با شماره 

تلفن 05146129383 تماس حاصل نمایند.
هیئت مدیره

 شرکت تعاونی مسکن بسیجیان چناران 
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برگ سبز خودرو سواری ریو تیپ ال اس 1500مدل 
84 ب��ه رن��گ نقره ای متالیک به ش��ماره ش��هربانی 
74 ای��ران 836 ب 37 به ش��ماره موتور 01002666 
و ش��ماره شاس��ی NAS61002261104416  ب��ه نام 
علیرضا حیدریان مفقود گردی��ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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