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برجام از دستور کار
ج شد؟ خار

» ابتکار« آخرین تحوالت توافق هسته ای را
بررسی می کند
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تغییرازچه نقطه ای؟
جزو  که  فرزانه  دوستان  از  یکی  پیش  روز  چند 
واقع  بعدهاموردغضب  بودوالبته  اولیه  انقالبیون 
شد را زیارت کردم. اگرچه متاسفانه کسالت حادی 
داشت اما سرشار از امید بود. او خاطره ای از آخرین 
روزهای حکومت پهلوی برای من تعریف کرد. می 
گفت در دیماه۵۷ استاندار لرستان به من زنگ زد 
استاندار  ببیند. وقتی رفتم  و می خواست که مرا 
گفت که کار ما تمام است و من امشب به سمت 
تهران می روم تا به اتفاق آقای آموزگار فردا صبح 
به سمت آمریکا پرواز کنیم. او تعریف می کرد که 
آقای استاندار کلی مرا به رفتن تشویق می کرد. می 
گفت تو متخصصی و زبان انگلیسی هم می دانی؛ 
بیا برویم آنجا می توانی ترقی خوبی داشته باشی. 
این  بود که من مرده زیر  دوستم در جواب گفته 
خاک و روی آن زنده دارم. نمی توانم از اینجا دل 
بکنم. استاندار نهایتاً وقتی دید اصرارهایش بی فایده 
است گفته بود حاال که نمی آیی پس بگذار چیزی به 
تو بگویم. شما پنجاه سال دیگر می رسید به اینجایی 
که از ما گرفتید. اما پنجاه سال بعد عده ای دیگر پیدا 
می شوند و زیر میز شما میزنند و پنجاه سال دیگر 
ایران را به عقب می اندازند. دوست مریض احوالم 
می گفت حال که خیابان ها را می بینم نگران حرف 
آقای استاندار هستم. نگذارید ایران پنجاه سال دیگر 
به عقب برگردد. تن بدهید به تغییر و اصالح و ایران 

را از این چرخه شوم نجات دهید.
تاریخ معاصر ما انگار در دوگانه های سازش ناپذیر 
گرفتار شده است. این خیزش و سخت و خشن و 
این تصلب بی حد و خشن نمی تواند ما را از این 

چرخه های شوم نجات دهد.

محمدعلی وکیلی سرمقاله

دادستان کل کشور در خصوص فیلترینگ گفت: بنده 
امروز هم پای مسأله فیلتر کردن ها ایستادم و خیلی فحش 
خورده ام؛ ما امروز یک وی پی ان را می بندیم، بالفاصله با 
روش دیگر آن هم از خارج از کشور در اختیار قرار می گیرد. 
یا بایستی کالً فضای مجازی را ببندیم که نه مورد تأیید 

مسؤولین عالی نظام هست، نه امروز امکانش هست.
کل  »دادستان  منتظری  والمسلمین  االسالم  حجت 
ابعاد جنگ  »تبیین  نشست  در  آذر،   ۱۰ شامگاه  کشور« 
ترکیبی در اغتشاشات اخیر« که به همت معاونت فرهنگی و 
تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی برگزار شد، عنوان کرد: یکی از 
مهم ترین مسائل کشور »جهاد تبیین«  است و اساس دین 
هم از ابتدا تبیین بوده و پیامبر )ص( پیامبرِ تبیین است و 
قرآن یکی از نام هایش تبیان و این کتاب، کتابِ تبیین است.

بودن  ترکیبی  به  منتظری  والمسلمین  االسالم  حجت 
تهاجم فعلی دشمنان نظام و انقالب اشاره کرد و گفت: 
امروز ما با صحنه ای مواجه هستیم که ترکیبی از موضوعات 
متعدد است؛ جنگ ترکیبی که امروز دشمن برای ما رقم زده 
و به شدت روی آن کار می کند، اتاق های فکر، انسان های 
متفکر و دانشمند، هزینه های بسیار زیاد، هماهنگی بین 
بخش های مختلف صهیونیزم، آمریکا، اسرائیل، آلمان و 

فرانسه که موارد اصلی این جنگ هستند.
وی ضمن تبیین موضوعات جنگ ترکیبی اظهار کرد: این 
جنگ ترکیبی از موضوعات مختلفی تشکیل شده و آمیخته 
از جنگ سیاسی، جنگ سایبری در فضای مجازی، جنگ 
زدن  بهم  و  دیپلماسی  جنگ  دروغ،  و  جعل  خبررسانی 
ارتباطات بین المللی ایران و برخی کشورهای همسو، جنگ 
فرهنگی )که سال هاست شروع شده و مقام معظم رهبری 
هم سال های گذشته هشدار دادند اما متأسفانه مسوولین 
توجه کافی نداشتند(، ایجاد تضاد دینی و قومی و مذهبی 
)دشمن به شدت دنبال ایجاد اختالف و تضاد بین ادیان و 

مذاهب مختلف در کشور است.
برای  دشمنان  تالش  خصوص  در  کشور  کل  دادستان 
بیان کرد: دشمنان تالش  المذاهبی  بین  ایجاد مشکالت 
می کنند که بحث تضاد بین سنی و شیعه را تشدید کنند 
و یکی از آن ترکیبات، جنگ ترکیبی است؛ حتی عباراتی 
که بعضی ها در خطبه های نماز جمعه شان بیان می کنند 

را می دانیم که از کجا دارد این خطوط به اینها القا می شود.
تالش و فشار مستمر دشمنان به منظور فشار اقتصادی 

بر ملت ایران
این  اقتصادی که سال هاست بر  ادامه داد: جنگ  وی 
کردند؛  تشدید  اخیر  سال های  در  را  تحمیل شده  کشور 
تحریم ها  به  اقتصادی  مشکالت  از  توجهی  قابل  بخش 
برمی گردد و در کنار مشکالت درونی اقتصادی، به جنگ 

اقتصادی برمی گردد.
وی به تالش و فشار مستمر دشمنان به منظور فشار 
اقتصادی بر ملت ایران پرداخت و یادآور شد: در مسأله 
اقتصادی آنچه که آمریکا، انگلیس، اسرائیل و کشورهای 
غربی در توانشان هست و آنچه که برایشان مقدور هست، 
این است که تا می توانند فشار اقتصادی به مردم کشورمان 
وارد کنند. اگر مشکالت اقتصادی را می بینید، این را بدانید 
که یک قسمت قابل توجه از این مشکالت اقتصادی ما ناشی 

از همین جنگ اقتصادی ست.
وی گفت: یکی دیگر از موضوعات جنگ ترکیبی، جنگ 
نظامیست و مالحظه کردید که آن مردک آمریکایی رسماً 
گفت که "امروز در بین مردم اسلحه توزیع شده است" 
و این بخشی از کشفیات ماست که غالب این سالح های 

مکشوفه ساخت آمریکاست.
وی به کادرسازی اقلیم کردستان عراق به منطقه خراب 
از  افزود: در یک نقطه ای  و  پرداخت  کاری در کشورمان 
اقلیم کردستان عراق پایگاه می گذارند و عده ای را تربیت 
می کنند و آموزش می دهند، عده ای را در داعش، طالبان 
و... می فرستند و در داخل کشور و حادثه حرم شاهچراغ را 

به وجود می آورند.
حجت االسالم والمسلمین منتظری بر ضرورت دشمن 
شناسی و مجهز کردن خود برای مقابله با دشمنان تأکید 
کرد و افزود: در جنگ نظامی یکی از موفقیت ها این است 
که بتوانیم نقشه دشمن مقابل را بشناسیم و متناسب با 
آن بتوانیم آفند یا پدافند داشته باشیم، امروزه من و شما 
روحانیون باید تمام این جزئیات را بدانیم و متناسب با شرایط 

خود را مجهز کنیم.
وی با بیان این که امروز دشمن اصلی ما اسرائیل است و 
هدفش ایجاد شکاف برای هر کسی به نحوی است، گفت: 
آنچنان رهبر معظم انقالب بصیرت دارند و اطالعات دقیق به 
ایشان می رسد که مالحظه می کنید در طول این سی سال 

چگونه عمل می کردند؛ آنچه از نظر ایشان مصلحت باشد، 
حتماً اقدام می کنند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: شما شاید تصور کنید 
قوه قضائیه در خصوص بحث بی حجابی بیخیال نشسته 
و سکوت کرده ایم، در حالی که از اون روزی که این بحث 
مطرح شد، دشمن به دنبال این بود که گام به گام قدم 
بردارد و یکی از گام ها، بحث فرهنگی بود و یکی از مصادیق 
برخورد  اگر  قطعاً  و  بود  زن ها  حجاب  کشف  همین  آن، 
صورت بگیرد، این گام اول بوده و امروز دشمن دارد از یک 
جنگ ترکیبی که یکی از مصادیقش مسأله زن است، اقدام 

می کند.
وی گفت: این شعار زن زندگی آزادی تصور می کنید بی 
حساب و کتاب بوده؟ اکنون هم دشمن در همین هفته 
گذشته بحث حقوق بشر را کلی زد و تالش کردیم از این 
بودند، تالش فراوان  این شورا  مجموع کشورهایی که در 
کردیم تا تعداد کسانی که رأی مثبت می دهند، کاهش پیدا 
کنند، کارهایی شد که رأی مثبت به پانزده شانزده تا هم 
نرسد اما ظرف دو روز رفتند با کشورهایی که می توانستند 
صحبت کردند و این رأی را به بیست و پنج رساندند چراکه 

مساله حقوق بشر را دارند مطرح می کنند.
حجت االسالم والمسلمین منتظری ادامه داد: دشمنان 
بعد از مبحث حقوق بشر، مساله زن را علیه نظام جمهوری 
اسالمی در جهان مطرح خواهند کرد؛ ما بایستی که در 
رابطه با این توطئه ها و برنامه های دشمن، یک برنامه جامع 

و کاملی را ببینیم.
پای  امروز هم  بنده  فیلترینگ گفت:  در خصوص  وی 
مسأله فیلتر کردن ها ایستادم و خیلی فحش خورده ام؛ ما 
امروز یک وی پی ان را می بندیم، بالفاصله با روش دیگر 
آن هم از خارج از کشور در اختیار قرار می گیرد. یا بایستی 
کالً فضای مجازی را ببندیم که نه مورد تأیید مسؤولین عالی 

نظام هست، نه امروز امکانش هست.
دادستان کل کشور تصریح کرد: در مورد مسأله حقوق 
در  هم  قضا  دستگاه  و  دارد  ای  گسترده  دامنه  که  عامه 
صیانت این حقوق مسوولیت دارد، بنده جدی این مسأله را 
دنبال کرده ام و بسیار مصادیق گسترده ای دارد؛ چون این 
حقوق عامه قانونی نداشت، آیین نامه ای برای آن تنظیم 
کردیم. این مساله فراقوه ایست و تنها به قوه قضاییه ارتباط 

ندارد.

دادستان کل کشور:

وز امکانش هست باید کالً فضای مجازی را ببندیم که نه مورد تأیید است، نه امر

خبر

مراسم روز جهانی افراد دارای معلولیت
تاکید رئیس جمهور بر ایجاد اشتغال و تامین مسکن برای 

افراد دارای معلولیت
رئیس جمهور بر ضرورت ایجاد فرصت های اجتماعی برابر برای افراد دارای 
معلولیت تاکید و اظهار کرد: همه دستگاه ها و سازمان ها مسئول هستند 
نهایت تالش خود را برای ایجاد زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای افراد دارای 

معلولیت و نیز ایجاد فرصت های شغلی برای آنها به کار گیرند.
مراسم  در  امروز  ظهر  از  پیش  رئیسی  ابراهیم  سید  ایسنا،   گزارش  به 
گرامیداشت »روز جهانی افراد دارای معلولیت« ضمن تبریک این روز به افراد 
دارای معلولیت، از دست اندرکاران برگزاری این نشست نیز تشکر کرد و گفت: 
شاید افراد دارای معلولیت به لحاظ جسمی نقصی داشته باشند، اما خداوند 
به آنها توانایی هایی داده که توانسته اند با همت واال گام های بلندی در جهت 
علم و دانش آموزی، ورزشی، فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و 

تولیدی بردارند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه افراد نام آور زیادی داشته ایم که به رغم 
داشتن معلولیت در عرصه های مختلف علمی و اجتماعی و ورزشی کارهای 
بزرگ کرده اند و جزو مفاخر به حساب می آیند، افزود: پدران و مادران افراد 
دارای معلولیت، فراتر از احساسی که معموال والدین به فرزندان خود دارند، 
احساس مسئولیت بیشتری به فرزندان دارای معلولیت خود دارند که بسیار 
ارزشمند است و همه افراد جامعه باید نه به عنوان حس ترحم، بلکه به عنوان 

یک احساس مسئولیت ویژه به افراد دارای معلولیت توجه کنند.
ضرورت ایجاد فرصت های اجتماعی برابر برای افراد دارای معلولیت

دارای  افراد  برای  برابر  اجتماعی  فرصت های  ایجاد  ضرورت  بر  رئیسی 
معلولیت تاکید کرد و اظهار داشت: همه دستگاه ها و سازمان ها مسئول 
هستند نهایت تالش خود را برای ایجاد زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای 

افراد دارای معلولیت و نیز ایجاد فرصت های شغلی برای آنها به کار گیرند.
متناسب سازی معابر عمومی و ایجاد مراکز توانبخشی به شکل جهادی دنبال 

شود
رئیس جمهور اضافه کرد: متناسب سازی وضعیت خیابان ها و مراکز عمومی و 
شهری برای تردد افراد دارای معلولیت از مهمترین مسئولیت های همه مسئوالن 
و دستگاه ها در قبال این افراد است. همچنین ایجاد مراکز و امکانات توانبخشی 
برای افراد دارای معلولیت باید با یک کار جهادی و انقالبی دنبال شود تا همه 
معلوالن کشور بتوانند به شکل مناسب و کافی به این دست مراکز دسترسی 

داشته باشند و از این طریق مشکالت آنها به شکل موثری کاهش یابد.
توجه به مطالبات معلوالن نه از سر ترحم بلکه از سر نوع دوستی تبدیل به 

یک فرهنگ عمومی شود
رئیسی با تاکید بر ضرورت و اهمیت شنیده شدن خواسته های افراد دارای 
معلولیت تصریح کرد: توجه به نظرات و مطالبات افراد دارای معلولیت نه 
از سر ترحم بلکه از سر نوع دوستی و دگرخواهی ناشی از خداخواهی دنبال 
شده و تبدیل به یک فرهنگ عمومی شود. دستگاه ها و سازمان های دولتی 
نیز باید پیگیری خواسته های افراد دارای معلولیت را به عنوان یک وظیفه 
شرعی، انسانی و الهی دنبال کنند. رئیس جمهور با اشاره به هزینه های سنگین 
تجهیزات توانبخشی خاطرنشان کرد: این مسئله از آن دسته مسائلی است که 
دولت می تواند  کمک موثری کند تا عزیزان دارای معلولیت برای تهیه وسایل یا 
تجهیزات مورد نیاز خود دچار مشکل نشوند. هم از وزیر تعاون و هم از رئیس 
سازمان بهزیستی و از همه سازمان ها و نهادهایی که در این رابطه مسئولیت 
دارند، می خواهم که حمایت های الزم را به عمل آوردند تا افراد دارای معلولیت 

برای تامین تجهیزات مورد نیاز خود به سختی نیفتند.

بازار سرمایه در انتظاربازار سرمایه در انتظار
منابع سرگردانمنابع سرگردان

نگاهی به بورس در هفته ای که گذشت و هفته ای که می رسدنگاهی به بورس در هفته ای که گذشت و هفته ای که می رسد

شنبه 12 آذر 1401
8 جمادی االول 1444 
3 دسامبر 2022
سال هجدهم
شماره 5251
12 صفحه
5000 تومان

 صفحه  2 صفحه  6 صفحه  2

وابط تجاری ر
ایران و آلمان در غبار

شرح در صفحه  9

 مراودات اقتصادی بزرگ ترین شریک اروپایی تهران ، زیر ضربات
بیانیه های تند سیاسی

شاید پس از خروج آمریکا از برجام، و کاهش میزان حضور شرکت های اروپایی در ایران ، آلمان 
جزو تنها کشورهای اروپایی بود که سطحی از روابط اقتصادی خود با ایران را در طول این سال ها 
حفظ کرد اما حال با شرایط جدید به نظر می رسد این کشور نیز به جمع تحریم کنندگان اقتصاد 

ایران پیوسته است.
این در حالی است که در فرودین سال جاری نیز آمارهای ارائه شده از سوی گمرک نشان می داد 
که آلمان و سوییس تنها کشورهای اروپایی هستند که در میان 10 شریک اول تجاری ایران باقی 
مانده اند و پس از امارات متحده عربی، چین و ترکیه، چهارمین و پنجمین کشور صادرکننده کاال 

به ایران به شمار می روند.
آلمان در هفته های اخیر مواضع خصمانه ای را علیه جمهوری اسالمی ایران اتخاذ کرده و صدراعظم 
این کشور وعده افزایش تحریم و فشارها علیه تهران را داده است. موضعی که در روزهای اخیر از 
سوی وزیرخارجه این کشور نیز اعالم شد. همزمان با این اقدامات، اتحادیه اروپا و انگلیس نیز علیه 
افراد و نهادهای ایرانی تحریم هایی وضع کرده است که در واکنش به آن سخنگوی وزارت خارجه 
کشورمان آن را بی پایه و اساس، غیرقانونی و مداخله جویانه توصیف کرد و ضمن تاکید بر اقدام 

متقابل و موثر اظهار داشت که ایران حق خود را برای پاسخ محفوظ می دارد.

در مسائل داخلی 
نمی توانیم نمره قابل قبول 

به خودمان بدهیم

درگذشت وسواس مهربان 
شعر

 امنیت
خط قرمز ماست

یداهلل مفتون امینی در سن محمدباقر قالیباف:
96سالگی درگذشت

رئیس جمهوری در سفر به 
استان کردستان مطرح کرد

 صفحه  8

ــی  ــاک تملیک ــروش ام ــده ف مزای
ــپه ــک س ــاز بان ــر نی ــازاد ب و م
 )بانک های ادغامی( واقع در مازندران

بــه شــماره هــای  ] 483/1401/7[ و  
دوم( )نوبت   ]483/1401/6[
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کسب  را  ایران«  سال  »بانک  عنوان  سال  هشتمین  برای  پاسارگاد  بانک 
کرد و توسط »نشریه بنکر« )The Banker(  به عنوان »بانک برتر ایران در 

سالBank Of The Year( »2۰22( معرفی شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، بر اساس اعالم نشریه بنکر این بانک 
پس از کسب عنوان بانک برتر اسالمی ایران در سال 2۰22 این بار در موفقیتی 

دیگر جایگاه "بانک برتر ایران در سال2۰22 " را نیز از آن خود کرد.
 مؤسسه بنکر در ارزیابی بانک سال 2۰22، شاخص های متعدد و کاربردی 
از جمله رشد و عملکرد بانک ها، نوآوری های استراتژیک انجام شده توسط 
آن ها، تکنولوژی های مورد استفاده و خدمات ارائه شده توسط بانک  ها و سایر 
شاخص های مربوطه را مورد ارزیابی دقیق قرار داده و پس از بررسی بیش از 
۱۰۰۰ بانک در سراسر دنیا، در هر کشور فقط یک بانک را به عنوان بانک برتر 

سال معرفی کرده است. در این راستا بانک پاسارگاد با درخشش در تمامی 
شاخص های مورد بررسی، بانک برتر سال 2۰22 ایران شد.

پیش از این نیز بانک پاسارگاد به عنوان پرافتخارترین بانک ایرانی در سال های 
2۰۱۰، 2۰۱2 تا 2۰۱6 و در سال 2۰2۱ موفق به کسب این عنوان شده بود.

گفتنی است ارزیابی انتخاب بانک های برتر سال در هر کشور فرآیندی 
رقابتی و دقیق می باشد که ساالنه توسط نشریه بنکر انجام می پذیرد. به 
دلیل اعتبار باالی این جایزه، اکثر بانک های معتبر جهان در این رقابت 
در  جوایز  معتبرترین  زمره  در  جایزه  این  دلیل  به همین  و  نموده  شرکت 
صنعت بانکداری تلقی می گردد. کسب عنوان بانک برتر سال بیانگر سرآمد 
بودن بانک های منتخب در تمامی معیارهای مورد ارزیابی در کشور خود 

می باشد.

عنوان » بانک سال2022 ایران« برای هشتمین بار به بانک پاسارگاد اهدا شد


