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سه عضو جدید شورای عالی آمایش سرزمین 
منصوب شدند

رئیس جمه��ور س��ه عض��و جدید ش��ورای عال��ی آمایش 
سرزمین را منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاست جمهوری، حسن 
روحانی در حکمی بیژن نامدار زنگنه، رضا اردکانیان و محمد 

شریعتمداری وزیران نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت را به 
عنوان »عضو شورای عالی آمایش سرزمین« منصوب کرد.

در متن این حکم خط��اب به وزیر نفت، وزیر نیرو و وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت آمده اس��ت: در اج��رای تبصره )3( 

ماده )32( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 
1395/11/10 مجلس ش��ورای اس��المی و نظر به شایستگی، 
تعهد و تجارب ارزنده جناب عالی به موجب این حکم به عنوان 

»عضو شورای عالی آمایش سرزمین« منصوب می شوید.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
ه گا مجلس شورای اس��المی با بیان اینکه در نظــــر

بودجه ریزی بر مبن��ای عملکرد توفیقاتی 
نداش��ته ایم، گف��ت: بودجه ریزی بر مبنای عملک��رد از ریخت و 
پاش ها، بی نظمی های مالی و همچنین از حجم نیروی انس��انی 

مازاد در دستگاه های اجرایی جلوگیری می کند.
ب��ه گزارش میزان، محمد حس��ینی نماینده مردم تفرش، 
آشتیان و فراهان با اشاره به موانع اجرای قانون بودجه ریزی بر 
مبنای عملکرد، گفت: بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از برنامه 
س��وم توسعه آغاز ش��د و این قانون به الیحه بودجه در دولت 
هفتم پیوست ش��د. اما متاس��فانه علی رغم اینکه این موضوع 
مورد تاکید قانونگذار در برنامه های چهارم و پنجم توس��عه بود 

خیلی اقدامات در این رابطه عملیاتی نشد.
وی با بیان اینک��ه البته بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در 
حوزه حس��ابداری به یکس��ری اقدامات در سه الی چهار سال 
گذشته مبدل شد، اضافه کرد: این مهم باعث شد تا حسابداری 

نقد به حسابداری نیمه تعهدی تبدیل شود.

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به کندی 
روند اجرای قانون بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بیان داش��ت: 
عل��ت این موض��وع به نوع نگاه ما در کش��ور ب��از می گردد که 
متاس��فانه منابع خود را از مح��ل نفت تامین می کنیم؛ بنابراین 
به دلیل اینکه دولت این منابع را از نفت تامین می کند دیگر به 
دنبال مباحث دیگری نیست و به نوعی تمام دستگاه ها براساس 

ماموریت های خود هزینه آور شده اند.
وی با بیان اینکه عزمی درباره اجرای قانون بودجه ریزی بر 
مبنای عملکرد در دولت فعلی مش��اهده می شود اظهار داشت: 
معتق��دم ک��ه مجلس هم بای��د پای کار باش��د و کمک کند و 
نمایندگان هم باید در این رابطه اصرار بورزند تا دولت مکلف به 
اجرای قانون ش��ود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس با اش��اره به جلساتی در این زمینه با مسئولین سازمان 
برنام��ه و بودجه تصریح کرد: هم��واره نگاهمان این بوده که از 

یکسری پرتی های بودجه سالیانه جلوگیری کنیم.
حس��ینی گفت: برخی از دس��تگاه های حاکمیتی زیر بار 

اجرای قانون بودجه ریزی بر مبنای عملکرد نمی روند.

حسینی:

توفیقاتیدربودجهریزیبرمبنایعملکردنداشتهایم
وزی��ر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح 

توجه به  استانداردس��ازی را از اولویت های امنیتواقتدار
مه��م وزارت دفاع  در برنامه 4 س��اله اعالم 
کرد و گفت:  نیروهای مسلح باید بتوانند با توجه به شرایط کشور 
و منطقه، مأموریت های مهم محوله  را با محصوالت و دستاوردهای 

دفاعی با کیفیت و استاندارد به انجام برسانند.
امیر سرتیپ امیر حاتمی اظهار داشت:   تحوالت بسیار سریع 
در منطقه غرب آسیا بر حساسیت ماموریت نیروهای مسلح افزوده 
و  نیرو های مسلح با هدایت های حکیمانه مقام معظم فرمانده کل 
ق��وا  برای انجام این مهم، توقع پش��تیبانی خ��وب و مؤثری را از 
مجموع��ه وزارت دف��اع دارند. وی با بی��ان اینکه  هرچه به پیش 
می رویم توقع از وزارت دفاع نیز بیشتر  خواهد شد، تصریح کرد: 
این تحوالت،کیفیت، کمیت، تنوع و س��رعت بیشتر ی را ایجاب 

می کند و دستیابی به آنها هدف راهبردی وزارت دفاع است.
حاتمی با اش��اره به اینکه تا رسیدن به اهداف عالی فاصله 
داری��م، ادامه داد:  با توجه به پیش��رفت ها و تحوالت علمی، دو 
مولفه زمان و کیفیت، نس��بی ش��ده  و نس��بت به میزان توقع 

سنجیده می شوند و پیشرفت های پیش رو به ما امکان کاهش 
زمان، افزایش س��رعت  و افزایش کیفی��ت را خواهد داد و  باید 
ب��ه طور دائم آن را تعقیب کنیم. وی گفت: س��ازمان توانمند ، 
همواره  هوش��مند و بصیر اس��ت و تمام برنامه ها و فعالیت های 

خود را در مسیر تحقق اهدف قرار می دهد.
حاتمی تاکید کرد:  استانداردس��ازی یک��ی از اولویت های 
مهم وزارت دفاع در برنامه چهار س��اله است که به حضور مقام 
معظ��م رهبری )مدظله العالی(، رئیس جمهور  محترم و مجلس 

شورای اسالمی تقدیم شد ه است.
وزیر دفاع با اشاره به اهمیت  توسعه استانداردسازی در وزارت 
دفاع افزود:  س��طح استانداردس��ازی را در وزارت دفاع  از سطح 
سازمانی به سطح برون سازمانی و ملی توسعه خواهیم داد و باید 
بتوانیم در راستای  هوشمندسازی ، این برنامه را در جهت اهداف 
مورد نظر قرار دهیم. وی با اش��اره به تاثیر استانداردس��ازی در 
میزان تعامل با نیروهای مسلح گفت:  استانداردسازی محصوالت، 
هزینه ه��ای غیر ضرور را حذف  و موج��ب کاهش هزینه ها و در 

نهایت تامین رضایتمندی نیروهای مسلح می شود.

امیرحاتمی:

استانداردسازیازاولویتهایمهموزارتدفاع

 کشف یک هزار و ۱۲۸ کانتینر کاالی قاچاق 
در بندر عباس 

یک باند س��ازمان یافته قاچ��اق کاال با یک هزار و 
12۸ کانتینر کاالی قاچاق توس��ط وزارت اطالعات در 

استان هرمزگان شناسایی و منهدم شد.
ب��ه گزارش می��زان، بدنب��ال اقدام��ات اطالعاتی و 
عملیاتی س��ربازان گمنام امام زمان)ع��ج( در اداره کل 
اطالعات استان هرمزگان و با هماهنگی دستگاه قضایی، 
یک باند س��ازمان یافته قاچاق کاال شناس��ایی و منهدم 
گردید که 23 نفر از اعضای آن دستگیر و تحویل مراجع 
قضایی ش��دند. در تحقیقات و بررسی های به عمل آمده 
تع��داد یک ه��زار و 12۸ کانتینر ش��امل ل��وازم اداری، 
خانگی، ورزشی، س��اختمانی و هتلداری طی سال های 

94 تا اوایل 9۶ توسط این عده اثبات گردیده است.
 در این تحقیقات مشخص شد متهمین با استفاده 
از اس��ناد مجعول و اظهار خالف واقع و همچنین تبانی 
با برخی از کارکنان دستگاه های مختلف، اقدام به خروج 

غیرقانونی این میزان کاال از گمرک نموده اند.

دیدار فرماندهان ارتش با رئیس مجلس 
جمعی از فرماندهان ارتش دیروز با حضور در خانه 
ملت با رئیس مجلس شورای اسالمی دیدار و گفت و گو 

کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی مجلس شورای اسالمی، 
جمعی از فرماندهان ارتش جمهوری اسالمی ایران صبح 
دیروز با حضور در مجلس بعد از ادای احترام به شهدای 

گمنام با علی الریجانی دیدار و گفت و گو کردند.

یزی برای مقابله   کاتسا برنامه ر
وری کرده است یم های جدید را ضر با تحر

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با توجه 
به اجرایی ش��دن تحریم کاتس��ا علیه ایران الزم اس��ت 
مسئولین نسبت به افزایش فشارها و تحریم های جدید 

آمریکا برنامه ریزی و آمادگی الزم داشته باشند.
به گزارش مهر، سعید جلیلی گفت: با توجه به اینکه 
اجرایی شدن تحریم کاتسا علیه ایران آغاز شده است الزم 
است تا مسئولین نسبت به افزایش فشارها و تحریم های 
جدید امریکا برنامه ریزی و آمادگی الزم را داشته باشند. 
وی در ادام��ه ب��ا مهم خواندن نق��ش وزارت نفت گفت: 
بر این اس��اس الزم اس��ت تا نسبت به تحریم های جدید 
آمادگی الزم وجود داش��ته باش��د و بدون ش��ک یکی از 

مهم ترین دستگاه ها در این باره وزارت نفت است.

 دیدار رئیس کمیسیون امنیت ملی 
یر امور خارجه اوکراین  با وز

رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی با 
پاول کلیمکین، وزیر امور خارجه اوکراین دیدار کرد.

عالءالدین بروجردی و سیدحس��ین نقوی حسینی، 
س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجل��س با پاول کلیمکین، وزیر امور خارجه اوکراین، در 

کی یف، پایتخت این کشور، دیدار و گفت و گو کردند.

 حمایت از صادرات 
موجب توسعه اقتصادی کشور است 

رئی��س مجلس بر لزوم ارائه مش��وق های صادراتی 
مستمر برای توسعه اقتصادی کشور تأکید کرد.

علی الریجانی دیروز در دیدار با مجمع نمایندگان 
اس��تان مرکزی گف��ت: باید روی موض��وع صادرات در 
کشور کار ش��ده و ایرادات در این بخش حل شود. وی 
گفت: باید صادرکنندگان کشور مورد حمایت بیشتری 
قرار بگیرن��د چراکه اگر صادرات ب��ا رونق جدی روبرو 
نشود، اوضاع اقتصادی کشور خیلی پیشرفت نمی کند.

الریجان��ی ب��ا تأکید بر ل��زوم حمای��ت مجلس از 
صادرکنندگان گفت: در سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی 
به موض��وع برون زا بودن در زمینه اقتصاد توجه ش��ده 

است و در این راستا باید اقدامات الزم انجام شود.
 

جلسه شورایعالی انقالب فرهنگی برگزار نشد 
جلسه شورایعالی انقالب فرهنگی که معموال هر دو 

هفته یک بار برگزار می شود، دیروزبرگزار نشد .
به گزارش تسنیم، این امر به دلیل برگزاری برخی 

جلسات اعضای عالی این شورا صورت گرفت. 
جلسات ش��ورایعالی انقالب فرهنگی که به مسائل 
کالن علم��ی و فرهنگ��ی کش��ور می پ��ردازد، با حضور 

رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار می شود.

آگـهـى مـزايـده عـمـومـى                  

اداره کل راه و شهرسازي استان قزوين در نظر دارد قطعات مشروحه با کاربري هاي ذيل را از طريق مزايده عمومي به افراد حقيقي و حقوقي 

واگذار نمايد لذا از متقاضيان دعوت مي گردد. جهت دريافت اسناد ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار نوبت دوم آگهي مزايده، اسناد مزايده را از 

دبيرخانه اداره کل راه و شهرسازي واقع در  خيابان  فلسطين دريافت و در مهلت مقرر تحويل نمايند./ف

نوبت اول: ۹۶/۸/۲۴                                           

نوبت دوم: ۹۶/۸/۲۹                                           
اداره روابط عمومى اداره كل راه و شهرسازى استان قزوين

ت اول
نوب

شماره قطعهرديف
مساحت ملک
(متر مربع)

پالک ثبتيکاربري
 قيمت پايه هر

مترمربع به ريال
 سپرده شرکت در

مزايده
آدرس

مسکوني۱۴۲۲۵/۱۵
  ۱۸۵۲۵ فرعي از ۳۶

اصلي بخش ۵
۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۷۵/۰۰۰/۰۰۰

 خيابان شهيد بابايي- مالصدرا-
روبروي بيمارستان رازي

مسکوني۲۵۲۲۵/۹۱
  ۱۸۵۲۶ فرعي از ۳۶

اصلي بخش ۵
۳۵/۰۰۰/۰۰۰۷۹۰/۰۰۰/۰۰۰

 خيابان شهيد بابايي – مالصدرا –
روبروي بيمارستان رازي

۳۸۱۹۷/۳۹
 تجاري -
مسکوني

  ۱۸۵۲۹ فرعي از ۳۶
اصلي بخش ۵

۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲/۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰
 خيابان شهيد بابايي – مالصدرا –

روبروي بيمارستان رازي

 دوم
نوبت

آگهى ارزيابى كيفى مناقصه يك مرحله اى 
شماره 96/087/م ق

تهيه و تامين مواد غذايى، طبخ و توزيع غذا و سرو غذاى روزانه و غذاى ميان روز

و تامين خدمات اتاقدارى، رختشويخانه، تنظيفات، آبدارخانه ها و نجات غريق در منطقه قشم
  (1396 شماره مجوز (3770

شركت ملي نفت ايران
شركت نفت فالت قاره ايران (سهامي خاص)

شــركت نفت فالت قاره ايران در نظر دارد انجام خدمات فوق الذكر را طبق شــرح كار تدوين شــده پس از ارزيابى كيفى از طريق مناقصه به مدت «يكسال» به پيمانكار واجد شرايط 
و ذيصالح واگذار نمايد:

الف: خدمات مورد نياز: تهيه و تامين مواد اوليه غذايى، طبخ و توزيع غذا و ســرو غذاى روزانه و غذاى ميان روز و تامين خدمات اتاقدارى، رختشــويخانه، تنظيفات، آبدارخانه ها و 
نجات غريق

ب: محل انجام خدمات: جزيره قشم
ج) مدت خدمات مورد نياز: يك سال

د: شرايط متقاضى: 1ـ توانائى ارائه ضمانتنامه «شركت در مناقصه» به مبلغ 2/920/000/000(دو ميليارد و نهصد و بيست ميليون) ريال و انجام تعهدات قراردادى طبق ضوابط 
كارفرما در صورت برنده شــدن. 2ـ توانائى ارائه «ضمانت نامه انجام تعهدات» به ميزان 10درصد مبلغ كل قرارداد و نيز كســر 10درصد از هر يك از پرداختهاى قراردادى جهت 

تضمين حسن انجام كار. 3ـ داشتن گواهى تاييد صالحيت از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان هرمزگان براى دريافت اسناد ارزيابى الزاميست.
هـ ساير شرايط: 1ـ به تقاضاهاى مشروط و مبهم و ناقص و يا مغاير با شرايط مندرج در اين آگهى و تقاضاهايى كه بعد از مهلت مقرر دريافت گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد. 2ـ 
پيشنهادات مالى مى بايستى حداقل سه ماه پس از وصول پيشنهادات به كميسيون مناقصات شركت نفت فالت قاره ايران داراى اعتبار باشند. 3ـ شركت نفت فالت قاره ايران در 

رد يا قبول هر يك با تمام پيشنهادات در چارچوب قانون برگزارى مناقصات مختار خواهد بود. 
متقاضيان واجد صالحيتى كه داراى شــرايط به شــرح فوق بوده و آمادگى جهت انجام خدمات را دارا مى باشــند مى توانند ظرف مدت ده روز از تاريخ آگهى نوبت دوم جهت دريافت 
اسناد ارزيابى به همراه مدارك مشروحه ذيل حضورا به نشانى: تهران، خيابان ولى عصر، باالتر از مسجد بالل، نرسيده به تقاطع شهيد مدرس، خيابان تورج، خيابان خاكزاده، شماره 

12، شركت نفت فالت قاره ايران، طبقه پنجم، امور قراردادها مراجعه نمايند.
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تبصره: متقاضيان مى بايست جهت اطالع از تاريخ دقيق تحويل پيشنهادات به كميسيون مناقصات و نيز كسب اطالعات بيشتر در روز آگهى نوبت دوم به سايت اينترنتى اين شركت 

به نشانى WWW.IOOC.CO.IR مراجعه نمايند.

روابط عمومى شركت نفت فالت قاره ايران

زلزل��ه ای که غرب کش��ور را 
دو گــزارش

گروه سياست
لرزاند، ویرانی های بس��یاری 
ب��ر ج��ای گذاش��ت و تعداد 
زیادی از هموطنانم��ان را قربانی کرد و در نهایت 

تالم و اندوه مردم ایران را برانگیخت.
اگرچه از همان لحظه اولیه همه دس��تگاه های 
امدادی و حتی نیروهای نظامی کشورمان برای کمک 
به زلزله زدگان شتافتند اما بسیاری از مردم کشورمان 
نی��ز بودند که ضمن یاری رس��انی به دس��تگاه های 
ام��دادی تا حد امکان از هرگونه کمک مالی و جانی 
دریغ نکردند و کس��انی هم که توانایی برای این امر 

نداشتند با زلزله زدگان همدردی کردند.
نگاهی ب��ه مصاحبه های م��ردم با رس��انه ها یا 
پیام هایی که از سوی آنها در شبکه های اجتماعی رد 
و بدل می شود نش��ان می دهد که همگان در چنین 
ش��رایطی درپی کاه��ش آالم زلزله زدگان هس��تند. 
ام��ا جای تعجب اس��ت که عده ای با وقت نشناس��ی 
نه تنها باری از دوش مردم آس��یب دیده برنمی دارند 
بلکه نمک به زخم بازماندگان زلزله می پاشند گویی 
درکی از رنجی که این افراد در حال تجربه آن هستند 
ندارند. این گروه به جای کمک رس��انی و همدردی با 
حادثه دیدگان برای رس��یدن به اهداف خود حتی از 
وقوع زلزله نیز بهره برداری سیاسی می کنند و اهمیتی 

هم به منافع ملی مطرح در این موضوع نمی دهند. 

استفاده ابزاری
پ��س از گذش��ت 24 س��اعت از وق��وع زلزله 

ش��اهد بودیم ک��ه برخ��ی چهره ها و رس��انه های 
اصالح طلب بار دیگر با پیگیری رویکرد غیراخالقی 
از مصیبت بارترین وقایع کش��ور ه��م برای اهداف 

بی ارزش جناحی خود بهره برداری می کنند.
نگاهی ب��ه رس��انه ها و کانال ها و ش��بکه های 
اجتماعی این جریان نش��ان می دهد که آنها تالش 
می کنن��د به موض��وع تخریب مس��کن مهر در این 
مناطق تمرکز کرده و با انتشار عکس هایی با مضمون 
یاد شده، از آن برای تخریب چهره دولت نهم و دهم 

استفاده و این دولت را مقصر نشان دهند. 
در عین ح��ال هدف دیگری ک��ه از این اقدام 
دنبال می ش��ود، حمایت از خط غیر منصفانه دولت 
یازده��م در انتقاد و مزخرف خواندن طرح مس��کن 
مهر اس��ت و تاییدی بر اینکه نه تنها میزان زیادی 
از س��رمایه و بودجه کشور در این طرح از بین رفته 
است، بلکه درساخت وساز این خانه ها کم کاری شده 

است و جان ساکنان مسکن مهر در خطر است.

بنابرای��ن عمل نکردن دولت ب��ه توصیه رهبر 
معظم انقالب مبنی بر تکمیل مس��کن مهر دلیل 
موجه��ی دارد. جالب آنجاس��ت ک��ه حتی در این 
روش، دس��ت به جعل عکس زدن��د و تصاویری را 
از خرابی ها در کش��ورهای دیگر ب��ه جای خرابی 

مسکن مهر به نمایش گذاشتند. 
برخ��ی از کارشناس��ان می گوین��د واحدهای 
مس��کن مهر اس��تان کرمانش��اه که در زلزله اخیر 
آسیب دیدند، از جمله واحدهایی بودند که در دولت 
یازدهم تکمیل و افتتاح شدند. یادمان باشد 53۷1 
واحد مسکن مهر در بهمن 94 توسط دولت روحانی 
تکمیل و افتتاح شده است و اگر ایمنی آنها ایرادی 
داش��ته همین دولت باید پاس��خگوی مردم باشد! 
با ای��ن حال، این گ��روه از اصالح طلبان توجهی به 
واقعیت ندارند و تالش می کنند تا دولت احمدی نژاد 

را مقصر اصلی این جریان معرفی کنند.
جالب آنجاس��ت که در این وس��ط معاون اول 

رئیس جمه��ور نی��ز با تایی��د این اظه��ارات تمام 
نارس��ائی ها را متوجه احمدی نژاد دانسته به وزیر 
راه و شهرس��ازی دس��تور داده تا ب��ه دقت به این 
موضوع رس��یدگی کند که چرا خانه های مس��کن 

مهر تا این حد آسیب پذیر بوده اند؟

تسویه حساب به چه قیمت
اگر چه الزم اس��ت که مش��خص شود که چه 
کس��ی مقصر این کم کاری ها در ساخت غیرایمن 
مس��کن مهر بوده اس��ت، اما درس��ت در شرایطی 
کش��ور با بحرانی بزرگ روبه رو اس��ت و بس��یاری 
از هموطنانم��ان داغدار هس��تند و گروهی نیز در 
زیر آوار مانده اند و مجروح ش��ده اند و عده بسیاری 
از خانه و کاش��انه خود آواره شده اند و دارائی های 
خود را از دست دادند، فرصتی مناسب برای تسویه 

حساب های سیاسی است. 
در حال حاضر مردم ای��ران مصیبت زده اند و 
تحمل حاشیه های بی ارزش و کم اهمیت را ندارند. 
چه فرقی می کند که مسکن مهر کرمانشاه را 
دولت روحانی س��اخته یا دولت احمدی نژاد؟ این 
موضوع در درجه بعدی اهمیت قرار دارد وقتی که 
معلوم نیست که مردم مناطق زلزله آب آشامیدنی 
دارند یا نه؟ آیا مردم زلزله زده توانستند شکم شان 
را س��یر کنن��د و یا اینک��ه چادره��ای هالل احمر 
توانس��ت در مقابل س��رمای ش��ب گرما بخش تن 

رنجور مردم مصیبت زده باشد.
بهره برداری سیاسی از این فاجعه باعث می شود 

ب��ه جای اینکه اف��راد تمامی ظرفیت ه��ای خود را 
جمع کرده، موضوع را درس��ت ببینند و راهکارهای 
درس��تی را ب��رای برون رفت از بح��ران پیدا کنند، 
گرفتار جریانات دوقطبی و سیاس��ی شوند. این امر 
باعث می ش��ود که پتانس��یل و امکانات معطوف به 
رفع دعواهای سیاسی شده و در امر کمک رسانی و 
برنامه ریزی اختالل ایجاد شود. در حالی که در این 

زمان کشور یک انسجام اجتماعی را می طلبد. 

دولتی ها شانه خالی نکنند
اما بای��د به یک نکت��ه نیز توجه داش��ت. این 
پرسش وجود دارد که اگر هم واحدهای مسکن مهر 
دچار نقص فنی و عدم ایمنی بوده اند چرا مسئوالن 
فعلی که در تکمیل و افتتاح بسیاری از این خانه ها 
حض��ور داش��تند توجهی به مس��ائل ایمنی و فنی 

ساختمان ها نکردند؟
چ��را برخی از رس��انه ها برای سوءاس��تفاده از 
احساسات مردم برای الپوشانی ضعف های مدیریتی 

خود استفاده می کنند؟
در نهای��ت بای��د گف��ت زلزله و س��ایر حوادث 
طبیعی، فرصت مناسبی برای پیگیری اغراض حزبی 
و جناحی نیست آنهم زمانی که منافع ملی و امنیت 
کشور در خطر است. اینکه افراد در جای گرم و نرم 
نشس��ته و با چند پست و مطلب در فضای مجازی 
یا تیتر و گ��زارش مصاحبه به دنب��ال انتقام جویی 
سیاسی باشند تنها نشان از بی تفاوتی و بی اهمیتی 

به سرنوشت دیگران دارد. 

وقتیمصیبتزلزلهابزاردستعدهایمیشود

 انتقام گیری سیاسی
با چاشنی بی تفاوتی

رئی��س قوه قضاییه بابی��ان اینکه مخالف 
حضور گزارش��گر ویژه در ایران هستیم، میـــــزان

گفت: مذاکره با این ش��خص در خارج از 
کشور نیز باید مقید به اثرگذاری باشد.

به گ��زارش اداره کل روابط عمومی ق��وه قضاییه، آیت اهلل 
صادق آملی الریجانی در نشس��ت اعضای س��تاد حقوق بشر با 
تاکید بر لزوم در نظر گرفتن مباحث حقوق بشری از جنبه های 
مختلف و رعایت ابعاد گوناگون موضوع حقوق بشر در مواجهه 
با غرب، تصریح کرد: برخی س��کوالرها پس��وند »اس��المی« را 
برای حقوق بش��ر نمی پذیرند این درحالی است که نباید تلقی 

غرب از حقوق بشر همانند وحی منزل قلمداد شود.
وی بس��یاری از دعاوی حقوق بش��ری غ��رب را قابل نقد 
فنی دانس��ت و اظهار کرد: الزم اس��ت دس��تگاه های مرتبط و 
بویژه رس��انه ها تالش همه جانبه ای برای تبیین مبانی حقوق 
بشری جمهوری اسالمی، رفع شبهات و مقابله با تخریب اذهان 

عمومی جامعه داشته باشند.
آیت اهلل آملی الریجانی از محتوای برخی همایش های داخلی 
در زمینه حقوق بشر انتقاد کرد و گفت: آنچه می خواهیم عرضه 
کنیم باید با زبان جمهوری اس��المی و ذی��ل دیدگاه های دین 

مبین اسالم، پیامبر)ص( و ائمه معصومین)ع( باشد.
رئیس قوه قضاییه یکی از چالش های مهم میان ایران و غرب 
در زمینه حقوق بشر را موضوعات سیاسی دانست و تصریح کرد: 
به نظر می رسد که دعوای آمریکا و اروپا با جمهوری اسالمی بر 
سر رعایت حقوق بشر نیس��ت زیرا دقیقاً در فاصله بسیار کمی 

از ایران، کش��ور بحرین را شاهد هس��تیم که مردم آن برای به 
دس��ت آوردن حق رأی می جنگند در حالیکه 40 سال است در 
کشور ما انتخابات برگزار می شود. در عربستان سعودی نیز مردم 
با صندوق رأی آش��نا نیستند اما هیچ یک از هجمه های حقوق 

بشری غرب علیه ایران را در مورد عربستان نمی بینیم. 
وی ب��ا تاکید بر ضرورت تالش هرچه بیش��تر برای مقابله با 
توطئه های حقوق بشری غرب علیه کشورمان اظهار کرد: ما باید 
تم��ام تالش خود را به کار بگیریم اما حقیقتاً معلوم نیس��ت که 
چقدر طرف مقابل پذیرش داش��ته باشد زیرا بسیاری از تالش ها 
در چنبره سلطه رسانه ای غرب گرفتار می شود و بسیاری از اوقات 
می بینیم که هر حرف حقی هم که داش��ته باشیم نهایتاً علیه ما 

قطعنامه صادر می کنند زیرا بنا ندارند سخن حق را بپذیرند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ستاد حقوق بشر، وزارت امور 
خارجه، وزارت اطالعات و رسانه ها باید با هماهنگی و هم افزایی 
نسبت به هجمه های حقوق بش��ری غرب پاسخ دهند، از برخی 
ک��م کاری ها در این زمینه انتقاد کرد و اظهار داش��ت : با توجه 
به اصالح قانون مب��ارزه با موادمخدر و کاهش اعدام های مرتبط 
با قانون س��ابق، در حال حاضر پرونده های بسیاری مجدداً مورد 

رسیدگی قرار می گیرند که این امر تحول بسیار بزرگی است.
وی با بیان اینکه بس��یاری از اتهاماتی حقوق بش��ری توسط 
مخالف��ان جمه��وری اس��المی و منافقین که خ��ود از بزرگترین 
گروه های تروریستی جهان بوده اند مطرح می شود خاطرنشان کرد: 
در زمینه بازداشتگاه ها و زندان ها تحوالت بسیار مثبتی از نظر حقوق 

شهروندی صورت گرفته که باید به خوبی توضیح داده شود.

آملیالریجانی:

مخالفحضورگزارشگرویژهدرایرانهستیم
مش��اور مق��ام معظ��م رهب��ری در ام��ور 

بین الملل عنوان کرد: سعد حریری نکته ای دیـــــدگاه
را ذکر کردند که از القائات سعودی ها بوده 
است. ایش��ان گفتند که در مالقاتی که با بنده داشتند، گفته اند 
در امور داخلی لبنان دخالت نکنید درحالی که اصاًل چنین حرفی 

نزد و اصاًل مذاکرات ما تند و خشن و تهدیدآمیز نبود.
به گ��زارش ف��ارس، علی اکبر والیتی با اش��اره ب��ه اینکه 
اجالس جهانی محبان اهل بیت و مسئله تکفیری ها یکم و دوم 
آذرماه در تهران برگزار می ش��ود گفت: امروز به واسطه دخالت 
دشمنان اس��الم آمریکایی ها، صهیونیست ها و عوامل آن ها در 
منطقه بر ایجاد تفرقه در اس��الم اش��تراک نظ��ر دارند و همه 

مسائل امروز در منطقه به این دلیل است. 
دبیرکل مجمع جهانی بیداری اس��المی با اش��اره به اینکه 
مقابله با تکفیری ها یکی از موضوعات این نشس��ت است، ادامه 
داد: ای��ن جنگ های امروز در منطقه بی فای��ده و پر ضرر و به 

صرف یک گمان القایی و سوء نظر ایجاد می شود.
وی با اشاره به کتاب خاطرات کلینتون وزیر اسبق خارجه 
امری��کا که ما داع��ش را بوجود اوردیم، گف��ت: آن ها به دنبال 

ایجاد یک چهره خشن از اسالم هستند.
والیتی در پاس��خ به اتهامات س��عد حریری گفت: ایشان 
نکت��ه ای را گفتند که از القائات س��عودی ها بوده اس��ت. آقای 
حریری گفتند که در مالقاتی که با بنده داش��تند، گفته اند در 
امور داخلی لبنان دخالت نکنید درحالی که اصاًل چنین حرفی 
نزد و اصاًل مذاکرات ما تند و خش��ن و تهدید نبود. معلوم شد 

این القای سعودی هاست و حاضر نیستند لبنان را در آرامش و 
دوستی دو ملت ایران و لبنان را ببیند.

وی افزود: ما آقای حریری را تهدید نکردیم و در مورد مسائل 
جاری منطقه بحث کردیم. ایش��ان می خواست به نوعی وساطت 
کند بین ایران و عربس��تان س��عودی و ما تأکی��د کردیم که ما 
مشکلی با عربستان سعودی نداریم اما اینکه سعودی ها بیش از 2 
سال مردم یمن را بمباران می کنند و این کشور را محاصره کردند 
و ۷00 هزار نفر دچار وبا شدند این دیگر ربطی به سیاست ندارد و 

به خاطر مسائل انسانی هم که شده با یمنی ها مذاکره کنند.
والیت��ی ادامه داد: آقای حری��ری گفتند که والیتی من را 
تهدید نکرد. بله؛ دلیلی نداش��ت که ایشان را تهدید کنم. ما از 
اتح��اد 14 و ۸ مارس اس��تقبال می کنیم که بعد از مدت ها به 
توافق رسیدند و دولت تش��کیل دادند و به اتفاق هم توانستند 
لبنان را جزو کش��ورها امن قرار دهن��د و این به دلیل درک و 
شعور مردم و مقاومت اسالمی است. اگر مقاومت اسالمی نبود 
رژیم صهیونیستی چه بالهایی که صورت می داد. ما امیدواریم 
آقای حریری به سرکار خود برگردد.وی تاکید کرد: رابطه بین 
ما، س��وریه، ترکیه و عراق رابطه بین همس��ایگانمان است اما 

آمریکایی ها فعاًل فضولتا در منطقه حضور دارند.
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با تاکید بر اینکه 
آمریکایی ه��ا بی جهت و بی خود کردند که در رقه پایگاه نظامی 
زدند، تصریح کرد: ترامپ که عقل حسابی ندارد اما آن هایی که 
عقل درست حس��ابی دارند بدانند که امروز 23 آبان است و در 

آینده نه چندان دور مردم، آمریکا را از منطقه بیرون می کنند.

والیتی:

اظهاراتسعدحریریالقایسعودیهااست


