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رئيس جمهور:

آمريكانميتواند
ملت ايران را
به زانو درآورد

»

آيت اهلل سيد احمد خاتمي:

صفحه2

خروج آمريكا از برجام
ذره اي از اقتدار ايران
كم نمي كند

»

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

صفحه2
سه شنبه اول خرداد  6 1397رمضان  22 1439مي 2018سالسي و سوم شماره12 9222صفحه تك شماره 5000ريال

رئيس قوه قضائيه:

تعزيرات از حقوق مصرفكنندگان دفاع كند

اجازه نمي دهيم عده اي سودجو و دالل
از ركود و مشكالت اقتصادي سوء استفاده كنند
ي تازه است
لندن آبستن حوادث 

خشم مردم از خاندان
سلطنتيانگليس

اينديپندنت :وقت آن رسيده است تا خاندان
سلطنتي منسوخ شود

خشم و نارضايتي افکار عمومي انگليس از دربار سلطنتي اين
کشور ادامه دارد .اين نارضايتي تحت تاثير برگزاري مراسم
پرزرق و برق جشن عروسي نوه ملکه انگليس تشديد شده است.
هزينه مراسم اين جشن عروسي بالغ بر  46ميليون دالر بوده است
که بخش زيادي از آن صرف تأمين امنيت مراسم شده است.
روزنامه «سان» درباره هزين ه اين مراسم در گزارشي نوشت« :اين
مالياتدهندگان انگليسي هستند که هزينه چنين ازدواج هنگفت
سلطنتي را پرداخت ميکنند .هزينه اين جشن از محل بودجه
خاندان سلطنتي انگليس پرداخت ميشود و بر اساس قانون
اين کشور ،بخشي از درآمد اين خاندان از مالياتهاي مختلف
که مردم ملزم به پرداخت آن هستند ،تامين ميشود ،در حالي
که در قانون انگليس خاندان سلطنتي از پرداخت ماليات معاف
است».حاال بهرغم همه اين انتقادات مراسم پرهزينه سلطنتي در
ميان مشکالت اقتصادي مردم انگليس برگزار شد و باعث خشم
مردم به ويژه اقشار ضعيف جامعه اين کشور گرديد.
شماري از قشرهاي مختلف مردم و جمهوريخواهان در انگليس
بااشاره به اين هزينهها خواستار پايان دادن به نظام سلطنتي در
اين کشور و صرف هزينههاي آن براي مردم شدهاند.آنها اعالم
کردهاند در شرايطي که مردم با مشکالت فراوان اقتصادي دست
و پنجه نرم ميکنند برگزاري اينگونه مراسمها بيتوجهي نظام
سلطنتي و حاکمان اين کشور به تودههاي مردم را نمايان ميکند.
موسسات خيريه در انگليس نيز در اعتراض به پخش کامل اين مراسم
از سوي شبکه «بيبيسي» اعالم کردهاند« :بهرغم درخواستهاي مکرر،
رسانهها آنگونه که بايد مشکالت عديده معيشتي آنان را پيگيري و مطرح
نميکنند و برخي از آنها نيز به کلي آن را به فراموشي سپردهاند».
ادامه در صفحه 9

» سرمقاله

حاشيهاي بر نشست غير علني مجلس

محمدكاظم انبارلويي
anbarloee.ir
نشست غيرعلني مجلس پيرامون مباحث وصله و پينهکردن برجام با
اروپاييها بود .يکي از مباحث در اين نشست اصرار دولت براي تصويب
مطالبات «اف.ا ِي.تي.اف» بود که در قالب اصالحيه لوايح چهارگانه دولت
به ويژه اليحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله يا تامين مالي تروريسم اين
روزها نقل محافل دولت و مجلس است .ظريف وزير خارجه  ،سيدعباس
عراقچي معاون وزير خارجه و مسعود کرباسيان وزير محترم اقتصاد به
مجلس رفتند تا نمايندگان را قانع کنند با تصويب قطعي لوايح چهارگانه
موانع همکاري بانکهاي خارجي برداشته ميشود .لذا اگر مجلس تا تيرماه
 97مطالبات «اف.ا ِي.تي.اف» را برآورده کند ،در نشست «اف.ا ِي.تي.اف»
تصميمات براي رفع موانع گرفته خواهد شد .مقررات «اف.ا ِي.تي.اف» را
همان کساني نوشتهاند که در برجام آن سوي ميز مذاکره در مقابل ما
صفآرايي کرده بودند .آنها در برجام زيرساختهاي تحريم از بيرون را
ساماندهي و تحکيم بخشيدند ،حال با مقررات «اف.ا ِي.تي.اف» درصدد
تحريم از درون يا به قول معروف« ،خود تحريمي» هستند .بحث هاي
سنگيني در مجلس بين نمايندگان دولت و مردم انجام شد که بخشي
از آنها به بيرون درز پيدا کرد 48 .الزام «اف.ا ِي.تي.اف» که در لوايح
چهارقلو آمده است دقت شوراي نگهبان را ميطلبد تا ما از يک سوراخ
 10بار گزيده نشويم .اين الزامات با قاعده نفي سبيل و اصول  152و
 153و  154قانون اساسي مغاير است .اميدواريم شوراي نگهبان راه
سلطه خارجي از درون را با رد اين لوايح ببندد.
از مباحث جلسه غير علني روز يکشنبه مجلس کاشف به عمل آمد که
اجراي تمامي درخواستهاي «اف.ا ِي.تي.اف» پيش شرط موفقيت مذاکره
با سه کشور اروپايي است و جزء مطالبات آنها هم هست .مجموعه اين
تالشها نشان ميدهد که اميد دولت و مجلس براي نجات جنازه رو به
قبله برجام هنوز به خارج است .قرار است فهرست جديدي به تعهدات
برجامي اضافه شود که ماهيتاً هستهاي نيست و نفوذ منطقهاي و فعاليت
دفاعي نظام در حوزه پيشرفتهاي موشکي را در برميگيرد .اين همان
درخواست آمريکاييها و نيز بهانه آنها مبني بر خروج از برجام است.
همه اين قيل و قالها در حالي است که عباس عراقچي رسما در
جلسه غيرعلني مجلس اعالم کرد« :نميتوان به ادامه برجام از سوي
اروپا مطمئن بود ».موگريني هم چند روز پيش آب پاکي را روي
ي ريخت و گفت« :هيچ تضميني
دست ديپلماتهاي ما در سفر اروپاي 
نميدهيم ».هر يک از رهبران سه کشور اروپايي هم تاکيد کردند قرار
نيست در برابر آمريکا در اجراي برجام بايستيم .مفهوم اين سخن آن
است که قرار است محکم در برابر ايران بايستند ،نه تضمين بدهند و نه
خيال اجراي برجام را دارند!
معناي ديگر اين رويکرد آن است که قرار است اروپا در همراهي رويارويي
آمريکا با نظام و ملت ايران ،ما را خلع سالح کنند تا در تهاجم نظامي،
اقتصادي ،فرهنگي و سياسي کمترين تلفات را بدهند.
برجام تاکنون خطرات را از سر کشور دور نکرده ،تهديدات نظامي و
سياسي را افزايش داد ،ايران هراسي را تا نزديک مرزهاي ايران هدايت
کرد ،سرمايهگذاري خارجي را افزايش نداد و پولهاي بلوکه شده را
به کشور باز نگرداند بلکه آنها را در فهرست مصادره قرار داد .دولت
همچنان نگاهش به بيرون است و نميخواهد از ظرفيتهاي عظيمي
که خداوند متعال در داخل براي مقابله با زيادهخواهيهاي غرب و آمريکا
در اختيار ملت قرار داده ،بهره ببرد .هنوز فکر ميکند کليد ديپلماسي و
دادن امتيازهاي سخاوتمندانه مي تواند قفل اين بحران آفرينيها را باز
کند .دولت به کليد تواناييهاي ملت و ظرفيتهاي عظيم کشور پهناور
ايران نگاهي نمياندازد .اين نگاه فقط در امر مديريت جهادي و تحکيم
مواضع انقالبي گري نهفته است .دولت با دور شدن از گفتمان انقالبي،
در ورطهاي دست و پا ميزند که جز بدعهدي و نقض عهد و دستاورد
تقريباً هيچ و خسارت محض ،نتيجهاي ندارد.
ادامه در صفحه 2
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آمريكا نمي تواند بر جنايات
رژيم صهيونيستي سرپوش بگذارد

سرسپردگي برخي حكام منطقه موجب
تشجيع جنايتكاران بين المللي شده است

دشمن بداند از همان نقطه كه
قصد باجگيري دارد ضربه مي خورد

كاترين شكدم ،روزنامه نگار انگليسي:

صفحه 10
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مادورو براي دومين بار
با  68درصد آراء
رئيس جمهور ونزوئال شد

واشنگتن:نتيجه انتخابات
ونزوئال را نمي پذيريم
تحريم ها را تشديد مي كنيم

10

چمران:

تعطيلي خط 7مترو تهران
سياسي بود نه فني

انقالب اسالمي ايران
در دشت كربال متولد شد

رئيس پليس پايتخت :پول نقد
ارز و طال را در خانه نگه نداريد

در سايت رسالت بخوانيد
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وقتي قرآن را در دست گرفتم دانستم زندگ يام ديگر به خودم تعلق ندارد
زيبايي واقعي ايران در مردم اين سرزمين نهفته است
صفحه9

دكتر جواد سعيد تهراني :

ماه رمضان ؛ فرصت
خودسازي و بازسازي است

خداوند مه ربان حساب ويژهاي ب راي ماه رمضان باز كرده است
در مهماني ملكوت

بررسي نتايج و دورنماي انتخابات پارلماني عراق
فريب دوباره ماکرون توسط ترامپ
بسط برجام به جاي تضمين به ايران
آيت اهلل مکارم شيرازي:

تمام مشکالت به دليل انحراف از مسير اخالق است

استاد حوزه علميه قم گفت :تمام مشکالت به دليل انحراف
از مسير اخالق است.به گزارش رسا ،حضرت آيت اهلل ناصر
مکارم شيرازي از مراجع تقليد يكشنبه شب در چهارمين برنامه
چشمه معرفت که از شبکه يک سيما پخش شد ،با اشاره به روايتي
از پيامبر اکرم(ص) مبني بر اين که«انما بعثت التمم مکارم االخالق»
به تفسير اين حديث پرداخت.وي افزود :پيامبر در اين روايت
مي فرمايد من براي اين مبعوث شدم که فضائل اخالقي را در
وجود انسان ها کامل کنم ،تعبير به کامل کردن بدان معناست
که قبال چيزي بوده که ايشان تکميل مي کنند ،اين موضوع
دو معنا دارد يکي اين که انبياي پيشين پايه هايي گذاشتند و
رسول اکرم(ص) آن ها را کامل مي کنند.استاد برجسته درس

خارج حوزه علميه قم اظهار داشت :احتمال ديگر اين است که
خداوند متعال در وجود انسان ها پايه هاي اخالق حسنه را قرار
داده و انسان به سخاوت ،عدالت ،شجاعت و فضائل اخالقي عالقه
دارد و پيامبر آمده که عالقه ها را پرورش دهد.وي ادامه داد :بر
اساس آيات ،خداوند انسان ها را مانند درخت رويانيد که اين
يعني بذرها در درون وجود انسان هاست و انبيا باغبان بوده و
آبياري مي کند ،اساس فطرت انسان بر پايه تقواست و اين که
گفته مي شود فالن کس جاني بالفطره است مورد قبول نيست
چرا که کسي جاني متولد نمي شود و بذرهاي سعادت در وجود
انسان قرار دارد.آيت اهلل مکارم شيرازي ابراز داشت :تمام دستورات
الهي و احکام ديني در مسير پرورش اخالق نيک در انسان هاست،

انسان کامل به انساني گفته مي شود که داراي اخالق فاضله
باشد و پيامبران آمده اند تا انسان ها را به کمال برسانند.وي
عنوان کرد :اگر مسائل اخالقي حل شود دنيا گلستان خواهد
شد ،تمام مشکالت در خانواده ها ،بازار ،اقتصاد ،سياست و ديگر
مشکالت به دليل وجود رذائل اخالقي و انحراف از مسير صحيح
اخالقي است که اگر اين انحراف نباشد دنيا گلستان مي شود و
کار به جايي مي رسد که نيازي به دادگاه و پرونده نخواهد بود.
اين مرجع تقليد با اشاره به بحث کالمي قاعده لطف خاطرنشان
کرد :قاعده لطف اين است که وقتي خداوند متعال بشر را براي
تکامل آفريده بايد وسائل و اسباب آن را در اختيار انسان بگذارد
و زمينه ها را فراهم کند.

آگهي مناقصه عمومي  -نوبت دوم

شهرداري شهريار در نظر دارد نسبت به برونسپاري حمل و انتقال زباله از محل سكوي موقت به محل دفن زباله اخترآباد از
طريق مناقصه عمومي به پيمانكار داراي صالحيت الزم از مراجع ذيصالح ،توانمند و باسابقه طبق مجوز شوراي سازمان مديريت
پسماند شهرداري به شماره  6593مورخ  97/02/22اقدام نمايد لذا از متقاضيان واجد شرايط دعوت ميگردد جهت دريافت
اسناد مناقصه پس از تاريخ درج آگهي به مدت  10روز به دفتر امور پيمان و قرارداد شهرداري شهريار و با در نظر گرفتن شرايط
ذيل مراجعه نمايند.
 )1مبلغ سپرده شركت در مناقصه  500/000/000ريال ميباشد.
 )2سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.
 )3ساير اطالعات و جزئيات مربوط به واگذاري در اسناد مناقصه درج گرديده است.
 )4شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 )5هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 )6شركتكنندگان ميبايست داراي حداقل  5دستگاه سيم تريلر روبسته به همراه تريلر كشنده باشند.

تاريخ انتشار نوبت اول97/2/26 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/3/1 :
خ ش97/2/26 :

احسان درخشاننسب  -شهردار شهريار
آگهي مناقصه عمومي  -نوبت اول

دهياري روستاي نجمآباد در نظر دارد به استناد مجوز شماره  225و  227شوراي اسالمي روستا نسبت به اجراي پروژههاي :جدولگذاري ،زيرسازي و آسفالت معابر روستاي
نجمآباد از توابع شهرستان نظرآباد ،بخش مركزي به سقف  10/000/000/000ريال از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.
شرايط شركت در مناقصه:
 خريد اسناد به مبلغ  500/000ريال واريز به شماره حساب جاري سپرده نزد پستبانك به شماره  55491367022815/02شعبه هشتگرد به نام دهياري نجمآباد همراه داشتن معرفينامه نماينده قانوني شركت به همراه مهر شركت داشتن گواهينامه صالحيت پيمانكاري در زمينه راه و باند و ابنيه حداقل با رتبه  5الزامي ميباشد داشتن گواهينامه صالحيت ايمني از اداره كار داشتن رزومه كاري حداقل چند نمونه قرارداد داشتن گواهينامه ارزش افزوده معتبر ساير موارد در اسناد مناقصه قيد شده است تحويل اسناد به مناقصهگران حداكثر تا ساعت  14مورخ  97/3/9روز چهارشنبه در دفتر دهياري ميباشد. تسليم پيشنهادها و اسناد تكميل شده توسط مناقصهگران حداكثر تا ساعت  14مورخ  97/3/19روز شنبه در محل تحويل پاكتهاي پيشنهادي ،دبيرخانه محرمانهفرمانداري شهرستان نظرآباد ميباشد.
 دهياري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار ميباشد. هزينه دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد. لذا عالقمندان ميتوانند بعد از انتشار آگهي نوبت دوم به دفتر دهياري به آدرس :نجمآباد ،خيابان شورا ،دهياري روستاي نجمآباد مراجعه نمايند.تاريخ انتشار نوبت اول97/3/1 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/3/8 :
خ ش97/3/1 :

حسين روزبان  -سرپرست دهياري نجمآباد

اخبار برگزیده »

تکذيب اظهارات وزير

به گزارش تسنيم ،وزارت اطالعات اخيرا در گزارشي به کميته تحقيق و تفحص
مجلس از دو تابعيتيها اعالم کرده است که  210دو تابعيتي در بين مديران حضور
دارند .براساس نام ه وزارت اطالعات 47 ،مورد از اين دو تابعيتيها در مراکز دولتي
و حکومتي 37 ،مورد در پُستهاي دولتي 28 ،مورد در مراکز حساس و دولتي،
 13مورد در مراکز علمي ،دانشگاهي و آموزشي و  12مورد در مراکز نظامي حضور
دارند .الزم به ذکر است وزير اطالعات قبال در مجلس گفته بود در بدنه دولت
شخص دوتابعيتي وجود ندارد.
***

عرضه نداريم مديريت کنيم!

دکتر محمدباقر قاليباف در گفتگو با مشرق نيوز گفت :اگر بخواهيم قدرت خريد قشر
مستضعف حفظ بشود ،يارانه بايد به ميزان تورم افزايش پيدا کند .وگرنه بعد از چند
سال اين مبلغ هيچ ارزشي ندارد .اين هم که ميگويند براي حذف يارانه ثروتمندان
بايد به حساب هاي مردم سرک بکشيم ،سفسطه گرانه و عوام فريبانه است! مث ً
ال دولت
آلمان يا ديگر دولت هاي غربي مطلع نيستند که شهروندانشان چه گردش مالي
دارند؟! بزرگ ترين خطاي شهروندان اين است که  100دالر جابه جا بشود و دولت
نفهمد .وي افزود :شما که آمال تان کشورهاي ليبراليستي و نئوليبراليستي است ،آيا
مي شود يک فعاليت اقتصادي در کشورهاي غربي اتفاق بيفتد و دولت مطلع نباشد؟
گردش مالي مردم بايد مشخص شود که بشود ماليات تعيين کرد .اين ها خودشان
شفافيت را به هم مي زنند و بعد ادعاي شفافيت هم دارند .در حالي که صبح تا شب
به صورت غيرشفاف و با مديريت نسل دومي در حوزه ماليات در زندگي تفحص
مي کنند! وقتي ميگويند نميخواهيم در زندگي مردم سرک بکشيم ،معناي واقعي
اش اين است که عرضه نداريم مديريت کنيم! اصل اين حرف به معناي توهين به مردم
و فرصت دادن به  4درصدي هاست.چرا که مردم عادي با شفاف شدن حساب هاي
بانکي مشکلي ندارند چون چيزي براي پنهان کردن ندارند اما عده اي خاص هستند
که مايل نيستند حساب هاي بانکي شان شفاف شود.
***

ادامه خفقان در عربستان

يک منبع عربستاني در صفحه توئيتري خود از حمله مسئولين عربستاني به فعاالن
سياسي اين کشور و بازداشت شماري از آنها خبر داد .اين منبع همچنين گزارش
داد «شيخ محمد المحيسني» امام جماعت مسجد الراجحي در مکه و يکي از
فرزندانش بازداشت شدهاند .همچنين «ديدهبان حقوق بشر» در روزهاي اخير طي
گزارشي اعالم کرد مقامات سعودي هزاران نفر را بيش از  6ماه بدون محاکمه در
حبس نگه داشتهاند و در بعضي موارد افراد بازداشت شده بيش از يک دهه در
زندانها به سر ميبرند .براساس گزارش اين سازمان ،مسئولين سعودي دو هزار و
 305نفر را ماهها مورد تحقيق و بازجويي قرار دادهاند ،بدون اينکه دادگاهي براي
آنها تشکيل داده شود و اتهامي به آنها تفهيم شود .گفتني است محمد بنسلمان
از زماني که در سپتامبر سال گذشته ميالدي به وليعهدي عربستان منصوب شد،
چندين بار دستور بازداشت چهرههاي ديني ،دانشگاهي و فعاالن اجتماعي ،سياسي و
حقوق بشري اين کشور را صادر کرده است.
***

نمايش صرفه جويي در دولت

روزنامه جوان نوشت :دستگاههاي اجرايي زيرمجموعه دولت امسال دستوري
دريافت كرده اند كه به آنها اجازه برگزاري افطاري از بودجه عمومي را
نمي دهد .تصميم درست و خوبي كه ان شاءاهلل اجرايي خواهد شد .اما حيف
و ميل بيت المال در سطح مديران دستگاه هاي اجرايي آن قدر زياد است كه
هزينه يك شب افطاري در آن گم خواهد بود .در روزهاي اخير خبري آمد كه
چند مدير بازنشسته پس از دريافت پاداش هاي چند صدميليوني براي پايان
خدمت ،مجدد به كار و خدمت فراخوانده شده اند .وقتي چنين خبرهايي مي
آيد و روند كار دولت روندي با حقوق ها و پاداش هاي نجومي است ،باور نيت
صادقانه در ابالغ دستوري همچون ممنوعيت دادن افطاري از بودجه عمومي
كمي سخت مي شود و بيشتر آن را شبيه يك نمايش مي كند.
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