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رهبر انقالب در ديدار
مردم قم خطاب به مسئوالن:

مقابل یاوهگوییهای
آمریکا و اروپا بایستید

توگو با رسالت:
ف رانک فن هيپل در گف 

کنگره نميتواند
رويکرد برجامي ترامپ را
تغييردهد
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سرمقاله

هنر محاسبه

محسن پيرهادي -مدير مسئول
براي محاسبه ،ميبايست نقش همه
اطراف قضيه ديده شود ،در غير اين
صورت نتيجه محاسبه غلط از آب
درميآيد .محاسبه ،کار هرکسي نيست؛
کسي که غايتش دنياست و با چرتکه
دنياييحسابوکتابميکند،اشتباهات
محاسباتي فراواني خواهد داشت .چرا «ليبرال دموکراسي
دروغين و پايدرگِل غربي» توان محاسباتي ندارد؟ چرا
«جزيره ثبات» آمريکاييها  10روز بعد از اعالم آن ،متالطم
ميشود؟ چرا آن دولتمرد آمريکايي ،ساده لوحانه فکر ميکرد
جشن سال  ۲۰۱۹ميالدي را در تهران خواهد گرفت و
صدسال ديگر هم ،اذنابش اينچنين جشني را نخواهند
ديد؟ چرا ميگفتند بشار اسد رفتني است ولي او ماند و
آنها رفتند؟ پاسخ روشن است؛ يداهلل فوق ايديهم.
چرا امام خميني (ره) صداي شکسته شدن استخوانهاي
مارکسيسم را ميشنوند ولي بقيه قدرت استماع ندارند؟
چرا رهبر انقالب ،پيروز جنگ  33روزه را ميديدند و کسي
قدرت تصور آن را هم نداشت؟ چرا اسرائيل نابود ميشود
و مقاومت فلسطين به پيروزي کامل خواهد رسيد؟ پاسخ
بازهم روشن است؛ ايمان به قدرت و وعده الهي.
وقتي آنها ايماندارند «وعد اهلل ال يخلف اهلل وعده ولکن
اکثر الناس ال يعلمون» ،خودشان هم صادق الوعد ميشوند،
بهنحويکه همان اکثريتي که قرآن ميگويد آنها نميدانند،
متحير ميشوند که چطور ممکن است کسي اينگونه دقيق
و درست ،مسائل را پيشبيني کند .قدرت محاسباتي و هنر
محاسبه ،از آنکسي است که فقط به بصر ،اتکا نميکند و
بصيرت دارد؛ يعني عمق مسائل را ميبيند؛ براي اليحتسب
از جانب الهي و وعده نصرت او بهصورت ويژه ارزش و اعتبار
قائل است .نگرش توحيدي و اسالمي اينگونه است.
بايد از خود و ديگران بپرسيم مگر وعدههاي محقق شده
امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري را بارها و بارها
نديدهايم؟ مگر پيشبينيهاي مقام معظم رهبري در
مورد لبنان و سوريه ،غلط از آب درآمد؟ مگر نتيجه
انتخابات رياست جمهوري اياالتمتحده و جنبشهاي
گسترده اعتراضي در قلب اروپا که آيتاهلل خامنهاي
پيشبيني کرده بودند ،اتفاق نيفتاد؟ پس شايسته است
بهپيش بينيهاي بعدي ايشان هم اعتماد و چهبسا يقين
داشت .اسرائيل ،حتماً بيستوچند سال آينده را نخواهد
ديد ،دولت فلسطيني در تلآويو تشکيل خواهد شد و
از برجام و جايگزينهاي اروپايياش هم آبي براي ايران
گرم نخواهد شد.

احمقهاي درجه يك
گزارش رسالت از 40سال نبرد محاسباتي ايران و غرب؛

صفحه2

حنيف غفاري
سرانجام همانگونه که پيشبيني ميشد،
تروئيکاي اروپايي تحتفشارهاي اياالتمتحده
و فراتر از آن ،متعاقب البيهاي گسترده پشت
پرده با کاخ سفيد و وزارت امور خارجه
آمريکا نتوانست در آزمون "صيانت از
برجام" نمره قبولي کسب کند .تأخير
عامدانه اتحاديه اروپا در ارائه و اجرايي کردن سازوکار مالي ويژه،
معلول مذاکرات پشت پردهاي است که ميان وزراي امور خارجه
کشورهاي اروپايي و مايک پمپئو وزير امور خارجه دولت ترامپ
و در قالب "ديپلماسي پنهان" صورت ميگيرد .در ارديبهشتماه
امسال ،زماني که ترامپ رسماً از توافق هستهاي با ايران خارج
شد ،تروئيکاي اروپايي بالفاصله از حفظ توافق هستهاي با ايران و
اعمال سازوکاري مؤثر در اين خصوص خبر داد.فدريکا موگريني
مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و ژان ايو لودريان بارها از
اجرايي شدن اين سازوکار در آيندهاي نزديک! خبر دادند و حتي
يکبار لودريان تأکيد کرد که چنين راهکاري تا ماه نوامبر( آبان
ماه) و قبل از اعمال دور دوم تحريمهاي ثانويه کاخ سفيد عليه
ايران( تحريمهاي بانکي و نفتي) اجرايي خواهد شد .امروز در
نخستين ماه سال  2019ميالدي قرار داريم و مقامات اروپايي،
بار ديگر از اجرايي شدن سازوکار مالي ويژه در آيندهاي نزديک
خبر ميدهند!
در کنار اين تأخير هدفمند ،شاهد اعمال تحريمهاي امنيتي جديد
مقامات اروپايي عليه ايران به بهانههاي واهي هستيم .به عبارت بهتر،
اروپائيان نهتنها بسته پيشنهادي و سازوکار مالي ويژه را اجرايي
نکردند ،بلکه دست به اعمال تحريمهاي جديد عليه کشورمان زدهاند.
هنوز جمالت معروف رئيسجمهور ناتوان فرانسه در خصوص بقاي
اروپا در برجام با اجازه آمريکا! از يادها نرفته است .چندي پيش
امانوئل ماکرون در گفتوگو با شبکه سي ان ان اظهار داشت:
« داشتن رابطه شخصي با ترامپ مهم است .ترامپ فردي است که
تالش کرد تا به وعدههاي انتخاباتي خود عمل کند ،همانطوري
که من نيز تالش ميکنم به وعدههاي خود عمل کنم و اقدامي
که ترامپ در اين زمينه انجام داد را محترم ميشمارم؛ اما تصور
ميکنم بنا بر رابطه شخصي و مذاکراتي که داشتيم ،بتوانيم کارها
را بهتر دنبال کنيم ،بهطور مثال درباره ايران ،ترامپ تصميم به
ترک برجام گرفت ،اما درنهايت وي تصميم گرفت تا باقي ماندن
ما (ديگر طرفهاي امضاکننده توافق) دربرجام آن را محترم شمارد
و بنا بر روابط شخصي و گفتوگوهايمان وي پذيرفت که ما در
اين توافق باقي بمانيم»...
اين جمالت ،ترجماني از نوع نگاه پايين به باالي مقامات اروپايي نسبت
به اياالتمتحده آمريکاست .در سايه همين نگاه است که کشورهاي
اروپايي حتي بر سر ميزباني سازوکار مالي ويژه خود ( )SPVبا اختالف
مواجه شدهاند! بديهي است «اروپاي بيثبات امروز» و «اروپاي وابسته
به آمريکا» نميتواند حکم يک نقطه ثقل استراتژيک و اقتصادي را در
سياست خارجي ما ايفا کند .در شرايطي که فرضيه استقالل اروپا در
نظام بينالملل بارها ابطالشده است ،سرمايهگذاري بر روي «رفتار
اروپا» نتيجهاي جز شکست و ناکامي براي ما نخواهد داشت .هماکنون
زمان بازخواست تروئيکاي اروپايي از سوي دستگاه سياست خارجي
ما فرا رسيده است؛ از عهدشکني در قبال توافق هستهاي گرفته تا
اعمال تحريمهاي جديد عليه ايران و حمايت از گروههاي تروريستي
ضد ايراني در خاک اروپا جملگي عناوين مجرمانهاي هستند که قاعدتاً
اروپائيان دفاعيهاي در قبال آنها ندارند.

اشتغال جوانان
و تأمين معيشت مردم
دو اولويت اصلي ماست

علي الريجاني:

اصالحات
بدون تفکر ديني
توفيقي نخواهد داشت

محم دجواد ظريف:

اروپا مخفيگاه منافقين
و تروريستهاست
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خبر برگزيده

آقاي گل جهان،گل کاشت

علي دايي پس از ديدار با کارگران شرکت سايپا و اطالع از
مشکالت مالي آنها اردوي تدارکاتي تيمش را که قرار بود در
ترکيه برگزار شود لغو کرد وتصميم گرفتتمرينات آماده سازي
را درتهران دنبال کند.
صفحه11

يادداشت

چهره واقعي اروپا نمایان شد

حسن روحاني:

3

برنامه مراسم نمازجمعه  21ديماه  97در مصلي امام خميني(ره)

نماز عبادي  -سياسي جمعه  21ديماه به امامت حجتاالسالم والمسلمين ابوترابيفرد در مصلي تهران برگزار ميشود .پيش از خطبهها ،آقاي دكتر
نادر طالبزاده ،دبير محترم جشنواره فيلم عمار ،با موضوع « 40سالگي انقالب؛ فرصتها و تهديدها» سخنراني مينمايند.
* دربهاي مصلي از ساعت  10صبح باز ميشود و مراسم از ساعت  10:45آغاز ميگردد.
تاريخ انتشار97/10/20 :
روابط عمومي ستاد نماز جمعه تهران
خ ت ر97/10/20 :

اخطار به صاحبان كاال يا اشخاص حقيقي و حقوقي ذينفع در كانتينر و كاالهاي
موجود در منطقه ويژه بندر امام خميني(ره)

با توجه به اتمام مهلت توقف كاالهاي مشروحه ذيل ،در اماكن بندري (ترمينال كانتينري) ،چنانچه ظرف مدت  30روز از تاريخ انتشار اين آگهي جهت ترخيص و خروج كاالي خود از منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني(ره)
اقدام ننمايند ،منطقه راسا نسبت به تعيين تكليف و فروش از طريق دادگستري اقدام خواهد نمود.
رديف

نام صاحب كاال

2

فوالد خوزستان

1

3
4
5

6

7
8

پااليش گاز بيدبلند
هفت دريا

حمل و نقل مژده ترابر
پتروشيمي تندگويان

همگان اقتصاد جزيره اروند

پااليش گاز يادآوران خليجفارس
هفتدريا

بانك پارسيان

9

10

فوالد خوزستان

12

ايزوفام

11

13
14
15

16

17
18

كشتيراني بلولو تكا كيش
پتروشيمي مسجدسليمان
ايزوفام

پااليش گاز بيدبلند خليجفارس
ايزوفام

خميرمايه و الكل راضي

19

20
21

تاريخ انتشار97/10/20 :

فوالد خوزستان
هفت دريا

فوالد خوزستان
هفت دريا

BL/N
HDM1179SATS0853
HDM1179SCOT7140
HDM1179SCOT7181
HDM1179SESL9352
HDM1179SESL9599
HDM1179SESL9601/HDM1179SKOR9455/HDM1179SKOR9454
HDM1179SKOR9435A/HDM1179SKOR9436/HDM1179SKOR9435B
JEABKM00474/JEABKM00477/JEABKM00476/JEABKM00475
SKCCUBIK180025

شماره قبض انبار

نام كشتي

26520

ياران

26522

ياران

26525

ياران

26528

ياران

26530

ياران

ياران

ياران

باسل اس
الينا

26531/26537/26536

26533/26535/26534

28538/26541/26540/26539
26550

33001124 /DXB102984CIK/CCUBKM5617481522

الينا

NP833190/NP833248-2/NP833165-2/NP633181

هايان

26636/26724/26722/26633

NP833248-1/NP833130

هايان

26723/26631

JEABIK000293
NP833082
G1812806/HDM1181SATS0869

الينا

هايان

هايان

26543/26545/26544
26549

26558

26553/26585

NP833149/NP833165-1/NP832666/NP832963

هايان

2663226721/26635/26634

CCUBKM5617481522/DXB103279CIK DXB102982CIK/VASVTZBKM000202

الينا

26571/26573/26572/26584

BRE001147
JEABKM00477B/VASVTZBKM000191/VASVTZBKM000187
VASVTZBKM000175
VASVTZBKM000185/VASVTZBKM000199/VASVTZBKM000205

الينا

الينا

الينا
الينا

26570

26575/28582/26581
26579

26580/26585/26583

خ ش97/10/20 :

آگهي تجديد مناقصه عمومي
(خريد برج نور  12متري با  6عدد پرژكتور كممصرف)

نوبت اول

شهرداري شهريار در نظر دارد نسبت به خريد برج نور  12متري با  6عدد پرژكتور كممصرف با اعتبار  3/000/000/000ريال به استناد مجوز
شوراي شهر به شماره  396مورخ  97/02/26نسبت به انتخاب تامينكننده توانمند ،داراي صالحيت از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.
لذا از متقاضيان واجد شرايط دعوت به عمل ميآيد جهت دريافت اسناد مناقصه به دفتر امور پيمان و قرارداد شهرداري شهريار و با در
نظر گرفتن شرايط ذيل مراجعه نمايند.
 )1مبلغ سپرده شركت در مناقصه  150/000/000ريال ميباشد( .مطابق با آييننامه تضمين معامالت دولتي)
 )2سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.
 )3ساير اطالعات و جزئيات مربوط به تعداد ،مشخصات فني و نحوه پرداخت در اسناد مناقصه درج گرديده است.
 )4شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 )5هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 )6آخرين مهلت دريافت اسناد تا تاريخ  ،97/11/13آخرين مهلت قبول پيشنهادات تا پايان ساعت اداري همان روز و تاريخ بازگشايي
پاكتها مورخ  97/11/15خواهد بود.

تاريخ انتشار نوبت اول97/10/20 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/10/27 :
خ ش97/10/20 :

احسان درخشاننسب  -شهردار شهريار

يادداشت

هرم مجرم سازی مسئولین ،والدین
و شبکههای اجتماعی

صفورا ترقی
بسترسازی فرهنگی برای استفاده از فناوریهای جدید ارتباطی ،همواره از
بحثهای مهم بین مسئوالن است که اکثرا ً هم به نتیجه خاصی نرسیده
و رهاشده است.
شاید در اولین روزهایی که رایانه و اینترنت از فضای علمی دانشگاهها و
ادارات ،وارد زندگی شخصی افراد شد ،زمزمههای این بسترسازی فرهنگی
به پا شد و مخالفتها و موافقتهایی صورت گرفت که هر دو طرف هم
منطق خاص خود را داشتند .از طرفی هم نسبت به گسترش فناوریهای
ارتباطات بین افراد در جوامع نمیتوان بیتفاوت ماند و از این موج ،خود
را کنار کشید و از طرفی نیز باید مراقب عواقب ،آسیبها و امنیت این فضا
برای کاربران بود .پس از آمدن ماهواره ،رایانه و تلفن همراه ،دومین موج
نگرانی نسبت به آسیبهای اخالقی و فرهنگی این تکنولوژی ،وارد بحثهای
خانوادگی و اجتماعی و روانشناسی شد.
کمی که گذشت ،ایجاد شبکههای اجتماعی چون واتس آپ ،وایبر ،ویچت
و  ...موج بعدی دلهرهها و ناراحتیها را از پخش و گسترش اطالعات خصوصی
کاربران به همراه داشت .امروزه شاید کمتر کسی باشد که از دنیای شبکههای
اجتماعی متنوع ایرانی و خارجی بیبهره باشد ولی همچنان بحثهای
بسترسازی و فیلترینگ این شبکهها به قوت خود باقی است .در روزهای
اخیر ،ماجرای فیلم اذیت و آزار دختر نوجوان توسط دو پسر در سیرجان،
موضوع قابلتأملی درباره آسیبهای اجتماعی این شبکهها و عدم نظارت
بر محتوای آنها ایجاد کرده است .البته که وجود همین بستر ،منجر به
شناسایی سریعتر خاطیان و دستگیری آنها شد و متهمین به دلیل توقیف
غیرقانونی ،هتک حیثیت از طریق فضای مجازی و آزار و اذیت به زندان
افتادند؛ ولی هرگز حرفی زده نشد که چرا باید دختری نوجوان در این سن
و سال به اسم آزادی و تجربه الیف استایل غرب به گفته ضارب ،ماهها
مزاحمت و توهین و درخواست دوستی داشته و سپس با نقشه انتقام آن
پسر به شهری دیگر برود و این بال بر سرش بیاید .قسمت دردناک این قضیه
آنجاست که اگر به دختر تجاوز میشد ،برخوردهای شدیداللحنی نسبت به
آن دو پسر از سمت فضای مجازی دیده و شنیده میشد ولی حاال فالوئرهای
پیج اینستای این پسر به بیش از  20هزار نفر رسیده و دختر نوجوان هم در
مصاحبه گفته حالم خوب است و از مردم عذرخواهی میکنم!
آیا وقت آن نرسیده که نسبت به کنترل هوشمند و نظارت دقیقتر بر کاربران و
مدیران کانالها و سایتها و مهمتر از همه ،محتوای در حال انتشار بین آنها،
اهتمام جدیتری داشته باشیم و گزارشی در رابطه با قربانیان و آسیب دیدگان
اینگونه روابط به سمع و نظر خانوادهها برسانیم؟
اینکه مسئوالن ،مدام بر طبل آزادی کودکان میکوبند و میگویند بچهها
آزاد باشند و آگاهیهای عمومی زودتر از سن مناسب به آنها داده شود آیا
نتایجی جز این خواهد داشت؟ آیا پیاده کردن پنهانی سند  2030توسط
بخشهایی از مسئوالن که بعضاً خود را متولی امور فرهنگی هم میدانند
و ردپایشان در مقامات باالی دولتی هم دیده میشود ،فجایعی جز این را
به بار خواهد آورد؟ آنها که میگویند ما وظیفه نداریم مردم را به بهشت ببریم
ولی راه جهنم را  6بانده آسفالت میکنند ،آنها که مسئول ولنگاری فرهنگی
در آموزشوپرورش و دانشگاهها هستند ،کجایند که فریاد برآورند؟
عدم تالش مسئوالن در کنترل وضعیت فساد در جامعه ،ناتوانی والدین در
کنترل و تربیت فرزندان و تسهیل ابزاری شبکههای اجتماعی راه را برای
مجرم سازی نوجوانان و جوانان بازکرده است .کاربران فضای مجازی و
خانوادهها نیز قطعاً باید سواد رسانهای خود را نسبت به شبکههای مجازی
و بازیهای رایانهای و آنالین و چتهای خصوصی باالتر ببرند.

