
 صفحه  2

هشدار قالیباف
وپا به اتحادیه ار

» ابتکار« ادامه واکنش ها به اقدام پارلمان اروپا را 
بررسی می کند

ادامه در صفحه  2

تغییراتی که درک نشد
تحول  دچار  دوره ای  هر  در  اجتماعی  فضای 
هر  حرکت  تاریخی  روند  می شود.  دگردیسی  و 
جامعه ای معموالً با یک یا چند رویداد دچار تغییر 
مسیر شده و بعد از آن همه چیز متفاوت از گذشته 
می شود. در تاریخ معاصر کشور ما و البته جهان 
هم کم نبودند رویدادهایی که مسیر روندها را تغییر 

دادند.
پیش  رویدادهای  به  تا  ندارد  قصد  نوشتار  این 
آمده در این چند ماه و چند سال گذشته بپردازد، 
بلکه پرسش اساسی این است که نهادهای مختلف 
تصیم ساز تا چه حد نسبت به رویدادها و تغییر 
بر  را  خود  سیاست های  و  دارند  آگاهی  مسیرها 
اساس آن تنظیم کرده اند. امروز چه بخواهیم چه 
نخواهیم جامعه دچار تغییرات مهمی شده است. 
برای شناخت این تغییرات الزم است به متخصصان 
علوم اجتماعی و روانشناسی مراجعه کرد اما برای 
مثال رسانه ملی به عنوان یک نهاد عمومی و اثرگذار 
تا چه حد به درک این تغییرات رسیده است؟ همین 
چند روز گذشته بود که روابط عمومی صدا و سیما 
در واکنش به بودجه در نظر گرفته شده برای  این 
سازمان، گفته بود که با این میزان بودجه، مخاطبان 
ریزش خواهند کرد چرا که هزینه تولیدات باال رفته و 

میزان افزایش به اندازه الزم نیست.
این مساله در حالی مطرح می شود که حتی یک 
دانشجوی کارشناسی ارتباطات هم می داند که اساساً 
تامین  برای  ندارد که  به آن  نیازی  رسانه قدرتمند 
نیازش مدام دستش را در جیب بیت المال کند و 
تنها  حتما متخصصان می دانند که بودجه و پول 

عامل جذب یا دفع مخاطب نیست.

ژوبین صفاری سرمقاله

ضمن  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  از  تعدادی 
انقالب  پاسداران  سپاه  علیه  اروپا  پارلمان  اقدام  محکومیت 
اسالمی، تاکید کردند: قطعا مردم و نیروهای مسلح پاسخی 

سخت به اتحادیه اروپا خواهند داد.
به گزارش ایسنا، پارلمان اروپا روز پنجشنبه قطعنامه ضد 
ایرانی را با اکثریت آرا به تصویب رساند؛ در این قطعنامه از 
اتحادیه اروپا خواسته شده است تا نام سپاه پاسداران ایران 
در فهرست تروریستی این اتحادیه قرار گیرد و تحریم ها علیه 

سپاه افزایش یابد.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی ضمن محکومیت این اقدام 
خصمانه، به اروپایی ها هشدار دادند که این اقدام آنها بی 

جواب نخواهد ماند.
کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو  مظفری  رحیمی  عبدالعلی 

انرژی مجلس، در توئیتر خود نوشت:
»تحریم سپاه تحریم کل کشور است. مگر تاکنون تحریم 
نبودیم. )فردی غضبناک پا به دیوار می کوبید پایش درد گرفت، 
داد می زد و می کوبید تا ناله درد پایش را مخفی کند و دیگران 

ندانند.(
شما ۴۰ سال است پا به دیوار می کوبید. از درد شکست 
»های« می کنید. جواب »های«، »هوی« است. منتظر پاسخ 

دندان  شکن باشید.
جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی نیز خاطرنشان کرد: »اتحادیه اروپا باید بداند... 
تحریم و تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

یعنی اقدام علیه  بسیج و کل نیروهای انقالبی قطعا مردم ما 
و نیروهای مسلح پاسخی سخت به  اتحادیه اروپا خواهند داد.

محمد رشیدی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی 
نوشت:  توئیتر  در  خود  شخصی  صفحه  در  زمینه  این  در 
گروهک  اصلیِ  حامیانِ  توسط  سپاه  خواندن  »تروریست 
 منافقین و رژیم کودک کش  اسراییل بسیار مضحک است، 
ولی مضحک تر از آن تصور کودکانه براندازان در وکالت دادن 

به   ربع پهلوی است.«
شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  یوسفی،  مجتبی 
اسالمی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: »اگر امروز 
در خیابان های شانزلیزه و آکسفورد با آرامش قدم می زنید، به 
لطف رشادتهای  سپاه پاسداران ایران در مقابله با تروریست های 
داعش و... است که پرورش یافته سیستم امنیتی شماست. 

حق عکس العمل ما هم محفوظ است.«
علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها 
در صفحه شخصی خود در توئیتر ضمن محکومیت این اقدام، 
نوشت: »ظاهراً ترکش موشک هایی که سپاه به تروریست های 
داعش، سنت کام و کومله شلیک کرده به پارلمان اروپا هم 
برخورد کرده است! همانطور که گفته ایم و اثبات کرده ایم دوران 
بزن دررو تموم شده و اروپا بهای این تصمیم احمقانه را خواهد 

پرداخت.«
کشور  امورداخلی  کمیسیون  عضو  کوچی،  رشیدی  جالل 
و شوراها در مجلس در توئیتر خود نوشت: »دولت هایی که 
سازنده بزرگترین تروریست های دنیا چون داعش و القاعده و 

بوکوحرام، جیش الظلم و… هستند، در یک نمایش سیاسی 
نیروهایش  که  را  کشور  یک  رسمی  نظامی  نیروی  احمقانه 
لیست  در  را  می شوند  ترور  تروریست ها  دست  به  روز  هر 

تروریست ها گذاشته اند! در چنین جنگلی زندگی می کنیم.«
امورداخلی  نایب رئیس کمیسیون  محمد حسن آصفری، 
کشور و شوراها در توئیتر خود ضمن محکومیت این اقدام، 

نوشت:
»امنیت تنگه هرمز دست ایران است. کنگره آمریکا و اروپا 
هزینه زیادی باید برای  تروریست قلمداد کردن سپاه بپردازد 
 مجلس اجازه نمی دهد با نیروی مسلح ما که پرچمدار مبارزه 
با تروریست است اینگونه رفتارشود. اشتباه کردیم در مجلس 
نهم  تنگه هرمز را بر روی تجارت اروپا نبستیم هر چند اکنون 
در طرح دوفوریتی مجلس این امکان با این اقدام اروپا بوجود 

آمده است.«
فاطمه محمد بیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی نیز ضمن محکومیت این اقدام در توئیتر خود، 
نوشت: »اقدام نابخردانه ی پارلمان اروپا که اتحادیه اش میزبان 
قاتالنِ ۱۷ هزار نفر از مردم بی گناه ایران هستند، بدون پاسخ 
پیشنهاد  اسالمی  مجلس شورای  در  یکشنبه  ماند.  نخواهد 
تروریستی اعالم کردن سازمان ناتو را پیگیری خواهیم کرد. 

مبارزه با تروریسم واقعی سرلوحه کار ماست.«
زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی نیز در توئیتر خود، نوشت: » وقت مماشات 
را  ها  تنگه  از  عبور  عوارض  جهان،  کشورهای  همه  نیست. 

می گیرند. امنیت تنگه هرمز را سپاه مقتدر ایران تامین می کند 
و اروپا بابت امنیت کشتی هایش باید به  سپاه ما خراج دهد. 

جواب سیلی، سیلی است.«
محمد مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس نیز در این زمینه در صفحه شخصی خود در توئیتر، 
نوشت: »سپاه پاسداران همواره خط مقدم   مبارزه با تروریسم 
در منطقه از جمله  داعش بوده است. اقدام سیاسی و نابخردانه 
پارلمان اروپا، تأثیری در نفوذ و برتری این قدرت نظامی منطقه 
جمهوری  مسلح  نیروهای  علیه  اقدامی  هر  داشت.  نخواهد 
اسالمی ایران منافع غرب و هم پیمانان آن ها در منطقه را 

تحت تاثیر قرار خواهد داد.«
جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی نیز ضمن محکومیت 
این اقدام در توییتر خود، نوشت: »واکنش های احساسی؛ فاقد 
پشتوانه اجرایی و خالف حقوق بین الملل و حقوق دریاها؛ راه 
برخورد با اقدام نادرست اروپایی ها نیست ما بیش از تصویب 
قانون؛ نیازمند رایزنی با افکار عمومی جهان و کشورها هستیم تا 
نقش سپاه را در امنیت خاورمیانه و حذف داعش شرح دهیم.«

در  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب  نیکزاد،  علی 
می خواهید  »اگر  نوشت:  توئیتر،  در  خود  شخصی  صفحه 
نظاره  به  را  شهید  و  جالد  جای  تغییر  از  روزی  به  مصداق 
بنشینید، به مصوبه تروریست های اروپایی درباره سپاه مردمی 
ایران نگاهی بیندازید.  مجلس شورای اسالمی به وظیفه تاریخ 

ساز خود در قبال اروپایی ها عمل خواهد کرد.«

سپاه  نام  گرفتن  قرار  خواستار  اقدامی  در  اروپا  پارلمان 
پاسداران ایران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا شده است.

به گزارش جماران، در این ارتباط سردار محمد اسماعیل کوثری 
گفت: این عمل پارلمان اروپا، آب در هاون کوبیدن است. به این 
علت که حتی قوانینی که خودشان در سازمان ملل نوشتند با 
چنین موضوعی که در پارلمان اتحادیه اروپا به تصویب رسیده 
است هم خوانی ندارد. سپاه از ۴۳ سال قبل در قانون اساسی 
ایران و در قوانین مشخص رسما تشکیالت نظامی است. این 
کاری که امروز اروپایی ها انجام دادند از روی عصبانیتی است 
که مقابل آن ها محکم ایستاده ایم. خصوصا ضربات سنگینی که 
از طریق سپاه به آنان وارد شده است باعث شده دست به چنین 

عملی بزنند که هیچ اثری نیز در روابط بین الملل ندارد. سپاه 
کار خود را می کند و نظام جمهوری اسالمی مقتدرانه کار خود 
را پیش می برد. وی در ارتباط با دستگیری جاسوس انگلیس 
گفت: قانونا همان جاسوس انگلیس محاکمه شده است. با 
وجود وکیل، به اندازه ای اسناد و مدارک قوی بود که خود متهم 
اعتراف کرده و از این قبیل موردها طی ۴۳ سال باز هم بوده 
است و آن ها در این زمینه بازی در می آورند، چرا که دست 
این ها از نظام جمهوری اسالمی ایران قطع شده است. لذا این ها 
چنین کارهایی می کنند که هیچ اثری ندارد و خودشان را ضایع 
می کنند، زیرا ملت ها دیگر به حرف آن ها توجه نمی کنند. به این 
خاطر حضور و نفوذ آن ها در میان ملت ها کمرنگ شده است و 

از این موضوع بسیار عصبانی شدند.
این همه ایران را تحریم کردند، به کجا رسیدند؟

کوثری از ادامه تحریم ها توسط غربی ها نیز گفت: این همه 
مدعی  تنها  این ها  رسیدند؟  کجا  به  کردند،  تحریم  را  ایران 
دموکراسی هستند و با آن گوش دنیا را پاره کردند و می گویند 
ما آزادی داریم و این دروغ را به خورد ملت ها دادند و چون 
دستشان رو شده است این کارها را انجام می دهند و این در 

حالی است که هیچ اثری ندارد.
برجام را صددرصد قبول داریم آن ها بیایند به تعهدات خود 

عمل کنند
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با وجود 

تحریم سپاه در ادامه روند مذاکرات برجام تصریح کرد: در 
برجام تا زمانی که آمریکایی ها به تعهدات خود عمل نکنند 

همین بساط است.
دولت قبل در برجام به توافق رسید، ما به تعهدات خود 
عمل کردیم اما این آمریکایی ها بودند که به تعهدات خود 
عمل نکردند، ترامپ آمد و گفت من قبول ندارم و همه 
چیز را کنار گذاشت! حال چه چیزی باعث شده دوباره 
به دنبال برجام آمدند؟ برجام اگر دوباره ادامه پیدا کند 
که ما آن را صد در صد قبول داریم، بیایند و به تعهدات 
خود عمل کنند تحریم ها را بردارند تا مذاکره صورت بگیرد 

و ادامه پیدا کند.

سردار کوثری: 
برجام را »صددرصد« قبول داریم

نمایندگان مجلس خطاب به پارلمان اروپا:

جواب »های«، »هوی« و جواب »سیلی«، »سیلی« است
اخبار

سپاه شناور حامل ۹۰ هزار لیتر سوخت قاچاق را توقیف کرد

رئیس کل دادگستری هرمزگان از توقیف یک شناور حامل ۹۰ هزار لیتر 
سوخت قاچاق توسط نیروی دریایی سپاه خبر داد.

به گزارش تسنیم، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان 
گفت: به دستور رئیس حوزه قضایی شهرستان پارسیان، رزمندگان ناوتیپ 
۴۱۲ ذوالفقار منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی پس 
از شناسایی یک فروند شناور حامل سوخت قاچاق در آب های خلیج فارس، 

نسبت به توقیف آن اقدام کردند.
قهرمانی با اشاره به دستگیری ۵ نفر در این ارتباط خاطرنشان کرد: در 

بازرسی از این شناور ۹۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شده است.
عالوه  سازمان یافته سوخت  قاچاق  مرتکبان  اینکه  بیان  با  وی همچنین 
بر جریمه نقدی و مجازات حبس به ضبط اموال ناشی از جرم نیز محکوم 
می شوند، اظهار کرد: در راستای اجرای ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کاال، 

شناور دخیل در امر قاچاق نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد.
قهرمانی یادآور شد: سوخت های کشف شده از شناور مذکور هم طبق روال 
قانونی با دستور قضایی تحویل شرکت پخش و توزیع فرآورده های نفتی شده 

و به چرخه توزیع قانونی بر می گردد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تأکیدات 
ریاست محترم قوه قضاییه، مبارزه با قاچاق به ویژه قاچاق سوخت در خلیج 
فارس و دریای عمان به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار 
دارد و این مهم با رصد اطالعاتی و عملیاتی و کارآمد سازی نظارت ها به صورت 

جدی پیگیری می شود.

۲۸ شهربازی در تهران پلمب شد
اداره کل استاندارد تهران از اجرای طرح نظارتی زمستانه بر اماکن تفریحی 
این استان خبر داد و اعالم کرد: از ابتدای سال تاکنون، ۲۸ شهر بازی و ۲۳۶ 

تجهیز بازی غیراستاندارد پلمب شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل استاندارد استان تهران، با توجه به نزدیک 
بودن ایام پایانی سال و لزوم استانداردسازی تجهیزات تفریحی استان تهران 
برای بهره برداری در تعطیالت نوروز و فصل بهار، طرح نظارتی زمستانه بر 
اماکن تفریحی استان تهران، با انجام بیش از ۴ هزار و ۲۰۰ مورد بازرسی از 

تجهیزات بازی در سطح استان، ادامه دارد.
بازرسان داره کل استاندارد استان تهران از ابتدای سال تاکنون، ۲۸ شهربازی 

و ۲۳۶ تجهیز بازی غیراستاندارد را به دلیل نداشتن مجوز، پلمب کردند.
با توجه به اهمیت ایمنی تجهیزات مراکز تفریحی، کلیه مالکان و بهره برداران 
بازرسی،  درخواست  ثبت  به  نسبت  باید  شهربازی ها،  و  تفریحی  مراکز 
استانداردسازی تجهیزات تفریحی و اخذ مجوز بهره برداری از این اداره کل، تا 

قبل از پایان سال جاری اقدام کنند.
صورت  در  خود  بازدیدهای  در  کل  اداره  این  کارشناسان  است،  گفتنی 
مشاهده هرگونه تجهیز تفریحی فاقد مجوز بهره برداری معتبر، اقدام به پلمب 
تجهیز خواهند کرد و در صورت عدم اقدام به استانداردسازی تجهیز از سوی 
بهره بردار در مهلت اعطایی، پرونده جهت طی تشریفات قانونی به محاکم 
قضائی استان تهران منعکس و علیه بهره برداران خاطی، اعالم جرم خواهد 

شد.

مخبر در نشستی سه ساعته با جمعی از دانشجویان:
دشمنان به دنبال فرار سرمایه و ایجاد ناامنی اقتصادی در کشور هستند

جمعی از نمایندگان دانشجویی دانشگاه های مختلف روز شنبه در جلسه ای سه 
ساعته با معاون اول رئیس جمهوری به تشریح دغدغه ها و ارائه پیشنهادات خود در 

خصوص مسائل جاری کشور خصوصا در حوزه اقتصادی پرداختند.
با اشاره به رویکرد جدی دولت  به گزارش ایسنا، محمد مخبر در این جلسه 
سیزدهم مبنی بر تعامل با طیف های مختلف دانشجویی در دانشگاه های کشور، 
گفت: دولت از ارتباط با دانشگاهیان استقبال می کند و آماده تعامل صحیح و 

منطقی با دانشجویان است.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به برخی دیدارهای خود با دانشجویان، افزود: 
دانشجویان به دلیل ارزیابی میدانی که دارند، از دانش و دیدگاه هایی دقیق نسبت 
به مسائل جامعه برخوردار هستند که این دیدگاه ها برای سیاست گذاری و تصمیم 

گیری های دولت مفید و راهگشا خواهد بود.
وی ثبات و آرامش را الزمه توسعه و پیشرفت کشور دانست و تاکید کرد: دشمنان 
خارجی با تولید روایت های نادرست و هراس افکنی به دنبال فرار سرمایه و ایجاد 
ناامنی اقتصادی در کشور هستند تا بتوانند مانع حرکت جمهوری اسالمی به سمت 
اهداف متعالی خود شوند که این توطئه نیز با تالش های دولت و یاری مردم خنثی 
می شود. در این جلسه که رئیس کل بانک مرکزی نیز حضور داشت، دکتر مخبر به 
برخی سواالت و دغدغه های دانشجویان در خصوص مسائل مختلف کشور پاسخ 

داد و با آنان در فضایی صمیمانه به گفت و گو پرداخت.
در ادامه این جلسه، فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز به سواالت دانشجویان 
درباره بازار ارز و راهکارهای دولت برای ساماندهی نرخ ارز پاسخ داد و گفت: امروز 

بانک مرکزی از نظر منابع و ذخایر ارزی و طال هیچ محدودیتی ندارد و عامل اصلی 
نوسان در نرخ ارز آزاد، فضاسازی های رسانه ای و عملیات روانی در جامعه است.

وی با بیان اینکه اختیارات الزم برای مدیریت بازار ارز اخذ شده است،  گفت: به 
زودی بازار مبادله طال و ارز در راستای مدیریت بازار آزاد راه اندازی خواهد شد.

وی تصریح کرد: مدیریت ارز نیازمند ایجاد آرامش در بازار است و با توجه به 
گشایش های خوب ارزی که اخیرا صورت گرفته، فضای مثبت روانی در بازار تقویت 

شده و نرخ ارز به ثبات بیشتری خواهد رسید.
در این جلسه دانشجویان دانشگاه های مختلف نیز سواالت و دغدغه های خود را 
در خصوص بازار ارز، خودرو و سایر سیاست های پولی و مالی دولت مطرح و پاسخ 

های خود را دریافت کردند.

احضاراحضار  برای ناایمن هابرای ناایمن ها
بررسی روند ایمنی بررسی روند ایمنی ۱۶۱۶ هزار ساختمان مهم پایتخت هزار ساختمان مهم پایتخت
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شراکت دوستان
با رقیبان منطقه ای

شرح در صفحه  10

بررسی قراردادهای اقتصادی کشورهای منطقه بدون حضور ایران 

روزگاری اگر کشورهای رقیب منطقه ای ایران بودند که با اظهار نظرهای خصمانه و غیردوستانه بر 
طبل مخالفت می کوبیدند اما حاال عجیب است که کشورهایی که براساس حساب و کتاب تهران در 
زمره همپیمانان استراتژیک ایران بودند نیز اکنون بر طبل مخالفت با ایران می کوبند و هر بار یکی از 
شرکای سابق ایران راهی یکی از کشور. اما دلیل این چرخش رفتار و تغییر استراتژی چیست؟ در همین 
حال، مقامات برخی از همسایگان و کشورهایی که به صورت بالقوه در جبهه مشترکی با ایران قرار 
داشتند چون چین و عراق و یا حتی کشوری مانند کره جنوبی که معموال در مناقشات منطقه ای ایران 
و کشورهای حاشیه خلیج فارس بی طرفی بود طی هفته های اخیر با اظهارنظرها و بیان دیدگاه های 
بی پایه و اساس از موضع بی طرفی خود خارج شده و در پاره ای از موارد رودروی ایران قرار گرفته اند.

به گزارش فراز، بیانیه مشترک پکن و ریاض که در جریان سفر »شی جین پینگ« رییس جمهور چین 
به عربستان صادر شد یکی از این موارد است که در بخشی از آن  از ایران خواسته شده است تا در 
امور داخلی دیگر کشور ها دخالت نکند. در این بیانیه  بر اهمیت احترام گذاشتن ایران به اصل حسن 
همجواری نیز تاکید شده است و طرفین از ایران خواستند که با آژانس بین المللی انرژی اتمی به منظور 
تضمین صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود همکاری کند.عالوه بر رئیس جمهور چین، محمد شیاع 
السودانی نخست وزیر عراق نیز در اظهاراتی مداخله آمیز درباره نامگذاری خلیج فارس به خبرنگار 

شبکه آلمانی »دویچه وله« گفته است:...

 حق نفس کشیدن
در هوای پاک

 ابهام پشت
»سد چم شیر« درآمدهای ناممکن

مقصران بزرگ ترین مصداق نقض 
حقوق عامه چه کسانی هستند؟

اظهارات مدیر پیشین پروژه 
مطالعات باستان شناسی چم شیر

بررسی اشتباهات استراتژیک 
تیم اقتصادی دولت در نبود 

FATF برجام و
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