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پازل پیچیده دور جدید تنش
در مسجداالقصی

حادثه هفته گذشته در صحن مبارک مســجد االقصی و کشته شدن تعدادی از نظامیان
صهیونیست ،موضوع فلسطین و مسجداالقصی را پس از شش سال آشفتگی در سراسر
جهان اسالم که حاصل انقالب های عربی ،کشمکش ساختگی سنی – شیعی و اکنون
بحران عربی – عربی بود بار دیگر به صحنه آورد تا مشخص شود موضوع فلسطین و مسجد
االقصی همچنــان تنها عامــل در تحریک روح امــت در گرد آمدن پیرامــون یک دغدغه و
نگرانی مشــترک اســت .عملیات اخیرسه جوان شــهادت طلب فلســطینی که منجر به
شهادت آنها و هالکت دو پلیس رژیم صهیونیستی در صحن مقدس مسجد االقصی شد
و تشدید تدابیر امنیتی اســرائیل در ورود نمازگزاران به مســجد االقصی از طریق نصب
گیت های الکترونیکی بازرســی ،فضای 2روز گذشــته بیت المقدس و بخش شرقی آن
را که جمعه خشــم نام گذاری شــده بود کامال امنیتی کرده بود.پس از اصرار نتانیاهو بر
نصب گیت ها برای بازرســی نمازگزاران ،کنترل اوضاع از دســت صهیونیست ها خارج
می شــود و در درگیری ها ســه نفر از نمازگزاران به شــهادت می رســند و تعــدادی دیگر
مجروح می شوند .همان شــب نیز یک شــهروند کرانه باختری با عبور از همه دوربین ها
و موانع امنیتی ،سه شــهرک نشین را به قتل می رســاند تا عمال موضوع فلسطین پس از
شش ســال بی توجهی در سراسر جهان اســام و جهان عرب ،بار دیگر تبدیل به موضوع
شماره یک شود.درباره حادثه روز جمعه و مســائل یک هفته اخیر در کرانه باختری باید
به چند نکته اشاره کرد:
در سایه هماهنگی های امنیتی دولت محمود عباس و رژیم اشغالگر قدس ،اوضاع دو سه
سال اخیر در کرانه باختری و قدس شرقی ،اوضاعی آرام تعریف می شد .هر چند که پیش
بینی نهادهای امنیتی اســرائیل حاکی از آن بود که در دو ســال آینده کرانه باختری می
تواند شاهد سرایت درگیری به این مناطق باشد اما بی درایتی مقامات امنیتی اسرائیل
در چگونگی برخورد بــا ورود نمازگزاران در توهین به آنها از طریق نصب گیت که شــائبه
تالش برای یهودی ســازی مســجد االقصی و کنترل یک جانبه آن توســط این رژیم را در
ذهن فلسطینی ها متبادر می کند و همچنین اطمینان مقامات صهیونیست از درگیری
شدید جهان عرب با مناقشات سیاسی داخلی و درگیری در جبهه های نظامی باعث شد
تا شعله یک حرکت جدید در قدس شرقی روشن شود.
اکنون وضعیت برای اسرائیلی ها بدتر شده است .زیرا نه مقامات اسرائیلی قادر به کنترل
آن هســتند و نه دولت محمود عباس در وضعیتی است که توان به کنترل درآوردن خشم
جدید فلسطینی ها را داشته باشد.
عالوه بر اینکه عوامل چندی به کمــک موضوع خواهند آمد تا آتش موجود را شــعله ورتر
کنند.بجز خشــم فلســطینی ها ،جنبش حماس و جهاد در این موضوع ورود کرده اند تا
عالوه برایجاد یک مواجهه جدی با اســرائیل ،وضعیت برای محمود عباس را نابســامان
کنند .عباس که تا چندی پیش مشغول هماهنگی امنیتی با اســرائیل بود و حمله هفته
گذشــته ســه جوان فلســطینی را در گفت وگو با نتانیاهو محکوم کرده بــود اکنون همه
ارتباطات خود با تل آویو را به حالت تعلیق درآورده اســت .روشــن اســت که عباس برای
متهم نشــدن به هماهنگی و ارتباط با صهیونیســت ها در شــرایط فعلی دست به چنین
اقدامی زده است اما ســکوت عباس یا حمایت او از فلســطینی ها عمال یک نتیجه واحد
خواهد داشت و آن به حاشیه رانده شدن وی در معادالت چه از سوی صهیونیست ها و چه
از سوی فلسطینی ها خواهد بود.
همراهی جهان اسالم با مردم فلسطین پس از حادثه روز جمعه نیز می تواند عامل تعیین
کننده ای برای شدت یافتن شعله این آتش باشد .فضای مجازی و رسانه ای در جهان عرب
وجهاناسالماکنوندرحالسوقدادنبهسمتشعلهورترکردنحرکتاخیرمردمکرانه
باختریوپیونددادننوارغزهباآناستوتردیدینیستکهافزایشحمالتفلسطینیها
به صهیونیست ها و شهرک نشینان با سالح سرد حاصل انتفاضه اخیر خواهد بود.
از منظر صهیونیست ها اوضاع برای این رژیم نیز مطلوب نخواهد بود .رژیمی که در سایه
بحران های امنیتی و نظامــی جهان عرب ،توانســته بود در یک آرامش نســبی اوضاع را
بگذراند اکنون گرفتار حالتی نگران کننده برای خود شده است .گیت های الکترونیکی
نصب شده در صحن مسجد االقصی اکنون معضلی برای نتانیاهو شده است .برداشتن
این گیت ها را می توان به معنای شکست اسرائیلی ها و شخص نتانیاهو در مقابل اراده و
اصرار فلسطینی ها دانست.
این موضوع در آینده مــی تواند بار دیگر تکرار شــود و صهیونیســت هــا را وادار به امتیاز
دهی به فلســطینی ها کند و ضعف دولت صهیونیســتی را به رخ دیگران بکشــاند .حتی
اگر فلسطینی ها با برداشتن این گیت ها ،خشم خود را علیه صهیونیست ها فرو بنشانند
این موضوع باز هم برای آنها یک پیروزی خواهد بود چرا که برای نخستین بار فلسطینی
ها بدون اســتفاده از زور و قدرت و تنها با سالح تحریم (عدم ورود به مسجد از طریق گیت
ها) حرف خود را به کرسی می نشانند .نتانیاهو نیز که از همان اول بدون مشورت با سایر
مقامات امنیتی که مخالف نصب گیت ها بودند ،دستور به نصب آنها داده بود اوضاع خوبی
به لحاظ حیثیتی و سیاسی در داخل نخواهد داشت.
برنداشــتن این گیت ها نیز گزینه دوم نتانیاهو اســت که بدون تردید باعث شدت یافتن
خشم فلسطینی ها و آشفته تر شدن اوضاع در کرانه باختری و قدس می شود و این به هیچ
وجه برای اســرائیلی ها مطلوب نیست .اکنون نتانیاهو بر ســر یک دو راهی سخت برای
چگونگی اتخاذ تصمیم برای حل این بحران است به خصوص آنکه کشته شدن اسرائیلی
های بیشتر وضعیت او را ناگوارتر خواهد کرد.
از بعد خارجی اکنون نگاه ها به برخی از کشــورهای عربی و مســلمان است .هرچند که
فلسطینی ها در شرایط فعلی انتظاری از این کشورها برای کمک ندارند .مردم فلسطین
اکنون دریافته اند که حداقل در موضوع قدس و مسجد االقصی بازیگر اصلی و تام هستند.
این یک شعار نیست .بر هم خوردن آرامش مطلوب صهیونیست ها در قدس شرقی توسط
چند جوان فلسطینی ،منطقه ای شدن بحران و ناگوار شدن اوضاع سیاسی در اسرائیل،
نشان می دهد فلسطینی ها هر زمان اراده کنند بدون اتکا به هیچ جریان و گروه و کشوری
می توانند قواعد بازی اسرائیلی ها را بر هم بزنند .این موضوع اکنون برای ملت فلسطین
و گروه های مقاومت فلسطینی که جهان عرب را مشغول بحران های بی ارزش خود می
بینند یک فرصت اســت تا راهبردی جدید برای ادامه دار کردن مواجهه با رژیم اشغالگر
قدس اتخاذ کنند.
در بعــد خارجــی همانگونه که گفته شــد اکنــون نگاه ها به ســمت نحــوه تعامــل و رفتار
کشورهای منطقه با این قضیه است .ترکیه ،قطر وعربســتان به دلیل شرایط ویژه ای که
دارند زیر ذره بین ناظران قرار دارند .اردوغان در بحران های مربوط به فلسطین همیشه
ورود پیدا کرده است تا به نحوی جای پای خود را در قضایای جهان اسالم و منطقه تقویت
کند .عالوه بر اینکه این بار با افزوده شــدن بحران میان اعضای شــورای همکاری خلیج
فارس ،بازیگری اردوغان می تواند پر رنگ تر شود.
قطر اما از زبان امیر خود در ســخنرانی جمعه شــب از مقاومت ملت فلسطین تمجید و از
پشتیبانی کشورش از حماس دفاع کرد .این در حالی بود که رقیب سرسخت قطر یعنی
عربستان سعودی که به دنبال تثبیت نقش پرچمداری خود در جهان عرب است همچنان
درگیر بمباران کشور و ملت مسلمان یمن است و در دو سال اخیر نیز به طور جدی و آشکار
به دنبال ایجاد روابط علنی با اسرائیل بوده است .آیا این موضوع می تواند برای دوحه یک
امتیاز مثبت برای کم کردن بحران منطقه ای علیه خود و جلب افکار عمومی جهان عرب
شود به خصوص آنکه حمایت از حماس از موارد اعتراضی کشورهای محاصره کننده قطر
بوده و قطر نیز مدعی است حمایتش از فلسطین باعث نگرانی این کشورها می باشد.اما
عربستان دوران سلمان و پسرش که تالش برای عادی سازی روابط با تل آویو در دوران آنها
رقم خورده است تاکنون موضعی در قبال قضایای هفته اخیر اتخاذ نکرده است و مطلقا
بعید به نظر می رسد که واکنش جدی اتخاذ کند.
نگرانی کنونی ریاض اکنون از افزایش جایگاه جنبش حماس به عنوان همپیمان دوحه
و سوار شدن قطر بر موج قضیه اســت .آنچه اهمیت دارد این اســت که مردم و گروه های
فلسطینی با ایجاد راهبردی مقاومتی ،شعله این حرکت اعتراضی را به انتفاضه جدیدی
در ســرزمین های اشــغالی تبدیل کنند.صهیونیســت ها نیز در حــال درک این موضوع
هستند که تالش آنها برای یهودی سازی قدس و تملک آن ناممکن است .فلسطینی ها
قدس را بخشــی از هویت تاریخی خود می دانند و حاضر به سپردن مقدرات این مسجد
مقدس و شــهر تاریخی به اشــغالگران نیســتند و حمایت هــای دولت افراطــی آمریکا از
اسرائیل نیز تأثیری در موضوع ندارد.قدس اکنون نشان داد چرا به عنوان قضیه نخست
مسلمانان مطرح است .خشم مسلمانان در سراسر جهان اسالم در روزهای اخیر روشن
کرد که تنها قدس است که همچنان ظرفیت یکپارچه کردن جهان اسالم را با وجود همه
مشکالت داخلی مسلمانان دارد .ظرفیت ارزشمندی که حتی از مبارزه مسلمانان علیه
تکفیری ها قدرت بیشتری دارد.

افتتاح خط تولید انبوه و تحویل موشک برد بلند صیاد ۳به پدافند هوایی
خطتولیدانبوهموشکبردبلندصیاد ۳افتتاح
و در مراســمی با حضــور وزیر دفــاع و فرمانده
قرارگاه پدافند هوایی بــه پدافند هوایی خاتم
االنبیــاء تحویل داده شــد .به گــزارش فارس
این موشک به طور کامل توسط دانشمندان و
متخصصان سازمان صنایع هوافضای وزارت
دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح طراحی و
ساخته شده است.
ســردار دهقــان وزیــر دفــاع بــا تبریــک ایــن
موفقیــت بزرگ بــه محضــر فرماندهی معظم
کل قــوا گفــت :ایــن موشــک از قابلیــت های
پیشــرفته مقابلــه با انــواع جنــگ الکترونیک

برخــوردار است .ســردار دهقــان بــا اشــاره
بــه راهبــرد وزارت دفــاع در تقویــت و روز آمد
ســازی پدافنــد هوایــی کشــور در بردهــای
پســت ،متوســط و بلنــد اظهارداشــت :
ســامانه صیاد  3با برد عملیاتــی حدود 120
کیلومتر و ارتفاع پروازی 27کیلومتر در مقابل
تهدیدات هوایی در برد متوسط و بلند طراحی
شده است.
▪اسماعیلی :تنها چند کشور به چنین
سالحی به صورت بومی دسترسی دارند

همچنیــن امیــر فــرزاد اســماعیلی در ایــن

مراســم گفــت :قابلیتهــای ایــن موشــک و
سیستم ســاح ارتقا یافته ســامانه تالش یک
و موشــکهای صیاد یک و  2اســت .بــه گفته
فرمانده قــرارگاه پدافند هوایــی خاتماالنبیاء
این ســامانه در جنــگ الکترونیــک متبحرانه
عمل میکند و علیه اهداف با سطح مقطع کم
که لبه تکنولوژی دنیاست ،بسیار خوب درگیر
میشود .اســماعیلی تاکید کرد  :این سیستم
موشــکی هم به شــکل فعال و هــم نیمهفعال
قابلیت استفاده دارد و شــاید تنها چند کشور
به چنین سیستم ســاحی به صورت متحرک
و بومی دسترسی داشته باشند.

با اشاره به کسانی که «نمی خواهند دالیل رد صالحیت شان را قبول کنند»

کدخدایی :برای اعالم دالیل رد صالحیت به کسی التماس نمی کنیم
نظر شورای نگهبان درباره لزوم ورود یا عدم ورود مجلس به قرارداد توتال

محمداکبری -ســخنگوی شــورای نگهبان
در پاســخ به ســوالی مبنی بر این که برخی از
داوطلبان انتخابات مدعی هســتند شــورای
نگهبــان دالیــل رد صالحیــت شــان را به آن
ها اعالم نکرده اســت گفت :شورای نگهبان
به کســی التماس نمیکند کــه بیایید دالیل
رد صالحیت تان را به شما بگوییم .وی با بیان
این که کارشناسان شورای نگهبان کماکان
آمادگی دارند دلیل رد صالحیت داوطلبانی
را که بی اطالع هســتند به آنــان اعالم کنند،
یادآور شــد :برخی اعالم میکننــد که دالیل
رد صالحیت به ما گفته نشــده اســت ،این ها
کســانی هســتند که نمیخواهنــد دالیل رد
صالحیتشان را قبول کنند.
عباســعلی کدخدایــی کــه روزگذشــته بــا
خبرنــگاران گفــت و گو مــی کــرد ،همچنین
دربــاره احضار برخــی اســتانداران بــه علت
برخی تخلفات در انتخابات ریاست جمهوری
واظهارنظرمعاونحقوقیرئیسجمهورمبنی
بر شکایت دولت از برخی رسانهها و شرط قوه
قضاییه جهت تایید تخلف این رســانهها برای
رسیدگی ،گفت :شورای نگهبان مواردی که
گزارش تخلف در انتخابات بوده به قوه قضاییه
ارسال کرده اســت و از این پس مسئولیت قوه
قضاییه اســت که به آن ها رسیدگی کند .وی
افزود :بخشــی از تخلفات در حوزه صالحیت
شــورای نگهبان اســت که اگر تشخیص دهد
در نتیجــه انتخابات تاثیرگذار بــوده میتواند
اقــدام به ابطــال انتخابــات در حــوزه مربوطه
کند اما برخی از تخلفــات در حوزه صالحیت
قوه قضاییه اســت چرا که تاثیری بر سرنوشت
انتخابات نداشته است.
▪نظر شــورای نگهبان در زمینه قــرارداد
نفتی ضرورتی ندارد

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ
به این ســوال که آیا مطابق اصول  ۷۷و ۱۳۰
قانون اساســی ،نباید قرارداد اخیر با شرکت

توتــال در مجلــس بررســی مــی شــد ،اظهار
داشــت :مراحل پیش از تصویب در مجلس به
شورای نگهبان ارتباطی ندارد.
کدخدایی خاطرنشان کرد :البته در شرایطی
که مجلــس بخواهد خــودش از بــاب نظارت
ورود کند باید پس از بررسی موضوع به صورت
مصوبه در مجلس مطرح شود و شورای نگهبان
آن را تایید کند.
وی تصریــح کرد :شــورای نگهبــان موافقت
نامــه هــای بیــن المللــی را نظارت مــی کند
کــه بــر اســاس قانــون بایــد دو طــرف ایــن
قراردادهــا دولــت هــا باشــند .چــون طرف
مقابل شرکت ملی نفت ایران  ،شرکت نفتی
توتال فرانسه بوده که این شرکت خصوصی
است ،بنابراین طبق تفسیر شورای نگهبان،
معاهــده میــان دو دولــت نیســت و ضرورتی
بــرای بررســی آن در مجلــس وجود نــدارد.
کدخدایــی همچنیــن از برگــزاری جلســه
ای بیــن مجلــس ،دولــت و شــورای نگهبان
بــرای بررســی الیحــه جامــع انتخابــات
خبــرداد و تصریــح کرد :امیدواریــم قانــون
جامع انتخاباتی که دولت و مجلس درصدد
تصویب آن هستند به گونهای تدوین شود که
فاصلههای زمانی در نظر گرفته شده فرصت

کافی برای بررسی صالحیتهای داوطلبان
را در اختیار شورای نگهبان قرار دهد.
▪انتشار مشروح مذاکرات تقنینی شورای
نگهبان ،آنالین می شود

کدخدایی با اشــاره به ســامانه جامــع نظرات
شورای نگهبان که هفته گذشته رونمایی شد،
گفــت :گزارشهــای متنوعــی در بخشهای
مختلف این ســامانه منتشر میشود و مشروح
مذاکرات تقنینی شــورای نگهبــان هم پیش
از این منتشــر شــده که به تدریج روی سامانه
مذکور منتشر خواهد شد.
▪پاسخ کدخدایی به سوالی درباره کوپن
تریاک!

به گزارش ایســنا ،خبرنگاری ضمــن انتقاد از
طرح موضوع کوپن تریاک از کدخدایی پرسید
که آیا مصوبهای در این باره به شورای نگهبان
رسیده یا خیر ؟ که وی گفت :در این خصوص
ما هم از رسانه ها مطالبی را شنیدیم ،اما هنوز
مصوبه ای در این باره دریافت نکردهایم .قانون
تشــخیص مصالح و ضرورت چنین مصوبه ای
را بر عهده مجلــس گذاشــته ،منتظریم بعد از
دریافت مصوبه اعالم نظر کنیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:

برگ سبز خودرو سند قابل قبول است
تسنیم -سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
با اشــاره به الزامی بودن یا نبودن ثبت نقل و انتقــاالت خودرو در دفاتر
اسناد رســمی گفت :برگ ســبز خودرو یک ســند قابل قبول است و ما
بهعنوان نمایندگان مردم در مجلس باید بهدنبال رفع موانع و پلههای
اضافی باشیم.
ســید حســین نقوی حســینی در خصوص موضوع ثبت ســند خودرو و
ادامهدار شــدن مناقشــه پیشآمده میان پلیس و دفاتر اســناد رسمی
اظهار داشــت :نمایندگان مجلس وکالی ملت هستند و باید قوانین را
بهشکلی تنظیم کنند که امور مردم تسهیل شده و بهراحتی به کارهای
خود برسند.وی با طرح این سؤال که «در حال حاضر مردم با برگ سبز
ناجا چه مشــکلی دارند که بخواهیم مجدد ًا مانعی بر سر راه آنان ایجاد
کنیم؟» گفت :آیا مــردم در حال حاضر در امور بیمــهای یا معامالت و یا
حتی رانندگی خود مشکل دارند؟ بنابراین ما نباید موانع سر راه مردم
را زیاد کنیم؛ پیش از این نیز از دوستانی که از ثبت اسناد برای مذاکره با
من آمده بودند همین موارد و سؤاالت را مطرح کردم.نقوی حسینی با
بیان اینکه برگ سبز نیروی انتظامی ،نیاز و مشکل مردم را حل میکند،

افزود :معتقدم ما وکیل و نماینده مردم هســتیم و باید مقرراتزدایی و
کار مردم را در حوزه ثبت سند خودرو آسان کنیم.وی با اشاره به اینکه
در حال حاضر فعالیتهای مردم در حوزه خرید ،فروش و نقل و انتقال
خودرو بدون هیچ مشکلی در حال انجام است ،عنوان کرد :دفاتر اسناد
رسمیدراستداللهایخودبهمواردیمانندبروزاختالفدرمعاملهدر
آینده یا مفقودی خودرو و  ...اشاره میکنند که در واقع این موضوعات
استثنا اســت و اســتثنا قاعده نیســت؛ البته در صورت بروز هر کدام از
استثنائات نیز باز هم برگ سبز ناجا یک سند قابل قبول است بنابراین
به نظر میرســد ما بهعنوان نمایندگان و وکالی مــردم در مجلس باید
بهدنبال رفع موانع و پلههای اضافی باشیم.
سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای
اسالمی اظهار داشــت :مجدد ًا تاکید میکنم ما وکیل مردم هستیم و
معتقدیم باید گذران زندگی برای مردم آسان باشد ،وضع موجود برای
مردم مشــکلی ایجاد نمیکند که مــا بخواهیم با ایجاد یــک مانع دیگر
مانند ثبت خودرو در دفترخانهها ،مردم را به سختی بیندازیم .مهمترین
موضوع برای وکالی ملت تسهیل امور مردم است.

با تاکید بر این که مشکل بانکی در اجرای قرارداد توسعه فاز  11پارس جنوبی وجود ندارد

زنگنه :پرداخت های توتال بدون مشکل انجام خواهد شد

وزیر نفت دربــاره وجود موانع بانکی در قرارداد توســعه فــاز  11پارس
جنوبی ،گفت :مشــکلی در اجرای این قرارداد وجود ندارد و پرداخت
های آنها ،وارد سیستم مالی ایران نمی شــود« .بیژن زنگنه» روز شنبه
درباره مراودات بانکی قرارداد با شــرکت توتال فرانسه و سایر اعضای
کنسرســیوم بین المللی فاز  11پارس جنوبی به خبرنــگار ایرنا گفت:
توتال و اعضای کنسرسیوم ،پرداخت های خود را به پیمانکاران بدون
مشکل انجام خواهند داد .وزیر نفت افزود :پرداخت های آنها ،اصال وارد
سیستم مالی ایران نمی شود که با مشکل مواجه شود .زنگنه توضیحی
درباره نحــوه پرداخــت پول از کنسرســیوم بــه پیمانکاران دســته دوم

داخلی و همچنین تولیدکنندگان ایرانی تجهیزات نداد.گفتنی است
نخستین قرارداد جدید نفتی در پســاتحریم در دوازدهم تیرماه جاری
بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم بین المللی به رهبری شرکت نفتی
توتال فرانسه برای توسعه فاز 11پارس جنوبی امضا شد .ارزش قرارداد
توسعه فاز  11پارس جنوبی چهار میلیارد و  ٨٠٠میلیون دالر است که
با به ثمر رســیدن آن ،روزانه  56میلیون مترمکعــب (معادل  2میلیارد
فوت مکعب) به ظرفیت برداشــت ایران از میــدان گازی پارس جنوبی
مشترک با قطر افزوده میشود .این قرارداد ،نخستین قرارداد در قالب
مدل جدید قراردادهای نفتی است که پس از لغو تحریم ها امضا شد.

رئیس جمهور آمریکا در صفحه خود در توئیتر نوشت :نیویورک تایمز ورشکسته ،تالش ایاالت متحده را برای کشتن البغدادی ،سرکرده داعش با شکست
مواجه کرد.ظاهرا ترامپ به سخنان ژنرال آمریکایی تونی توماس اشاره دارد که تایید کرد نیروهای ویژه آمریکایی در سال 2015به سرکرده داعش بسیار
نزدیکشدهبودندولیبعدازافشاگریهایرسانهها،رداوراگمکردند.جالباینکهترامپاینهفتهمصاحبهاختصاصیطوالنیبانیویورکتایمزانجامداد.



حرفمردم

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• دکتر الریجانی ریاست محترم مجلس در کنفرانس بین
المللی بودجه بر مبنای عملکرد با تدبیری عالی فرمودند
«رجــال ملی کسانی هستند که وقتی مشکالت را می
بینند ،بگویند آن ها را حل می کنیم و وزیــران در دولت
آینده اگر مشکلی می بینند باید با جرئت آن را حل کنند
نه این که در جلسات درد دل کنند این کار به درد ما نمی
خورد .چه خوب است که در سایر نمایندگان محترم نیز
چنین دیدگاهی برای دادن رای اعتماد به کابینه دولت
تدبیر وجود داشته باشد.
•• دشمنی مسئوالن امــارات با ایــران کمتر از اسرائیل
نیست .باید بزرگان ما هوشیار باشند.
•• آقای دکتر علی الریجانی ،ریاست مجلس ،با ترجمه
و نگارش چندین کتاب در زمینه های مختلف و تجارب
ارزنده در سازمان صدا و سیما و مجلس شورای اسالمی
انسانی با دیدگاه مثبت به آینده کشور است و اگر کشور
با همدلی در جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم
حرکت کند ،مردم هم سپاس گزارند.
•• روزنامه های محترم خراسان ،کیهان ،وطن امروز و ...
باور کنید مردم با تمام مشکالت موجود دوباره روحانی را
انتخاب کردند با این همه تخریب چیزی درست نمی شه.
شما سال  84تا  92کجا بودید؟
••بی زحمت با مسئوالن موسسه ثامن دربــاره آخرین
وضعیت موسسه گزارشی تهیه کنید؟ به موسسه که
مراجعه می کنیم می گویند روزی فقط  200هزار تومان
با نوبت قبلی پرداخت می کنیم!
••نسخه برداری و ساخت را فناوری نباید نامید .اگر آقای
وزیر راست می گویند به کدام دانشگاه و دانشجویانش
بورس تحصیلی برای فناوری نوین یا در زمینه برق داده
اید؟ لطفا اگر راست می گویید آمار واقعی بدهید .فکر کنم
شعار دادن تا مدتی جواب بدهد بعدش جواب گو نیست.
•• وقتیثباتقیمتیدرکشوریوجودنداردودایمقیمتها
در نوسان است قطعا باید ریسک ورشکستگی ها در کشور
را بپذیریم ،سوال این جاست در همه جای دنیا این قدر بی
ثباتی در قیمت های بازار وجود دارد و واقعا افرادی را که در
اینبازاراقتصادینابهسامانکشورجرئتبهخرجمیدهند
وکارمیکنندبایدچهنامید؟
••من از صبح ساعت  5می خوام یه ایمیل بفرستم هنوز
که ساعت  6:50دقیقه است با  ADSLنتونستم .آخرش از
اینترنت همراه اولم اقدام کردم که البته از اونم دل خوشی
ندارم ولی لنگه کفش هم غنیمته .این در حالیه که هر برج
حدود  15هزار تومان پول اینترنت می گیرند!
•• روزنامه محترم خراسان به فرمایش موال علی(ع) که
می فرمایند «به این نگاه نکنید که سخن را چه کسی
گفته بلکه ببینید کدام سخن نیکوتر و به حق ترست»
عمل کن و سخن زیباتر سردار جعفری را با تیتر درشت
بنویس تا آمریکا حساب کار دستش بیاید و سخن ضعیف
تر را با مداد سیاه زیرش قرار بده تا گویندگانی که زبان
ملت اند هم به ســردار جعفری اقتدا کنند و به سخن
محکم تشویق شوند.
••لطفا قوه قضاییه با عدالت با حسین فریدون به شدت
برخورد کند.
••به مدیران متدین و مومن و حامی حقوق مشتریان
همراه اول! هر وقت پیامک صــورت حساب پرداخت
میاد ،بنده طبق مبلغ پرداخت می کنم ولی در پیامک
صورت حساب بعدی مجدد بدهی دارم .لطفا توضیح
بفرمایید برای چه؟
••خوشم میاد از آقای زائری که در بدون موضوع همون
اول به مخاطب فهموند که انگلیسی بلده!
••متعجبم که چرا برخی برای تامین منافع شان مانع
راحتی مردم اند! همین موضوع سند خودرو! خودرو
جزو اموال منقوله .بعد هم دفترخانه از روی سند ناجا
کپی می کنه!
••به عنوان طرفدار آقای روحانی از ایشان تقاضا دارم در
انتخاب کابینه منش کشورداری و فرا جناحی خود را به
مردم ایران نشان دهد واز بین نیروهای شایسته و دلسوز
همه جناح ها انتخاب کند.
••این صحیح تر است که همه بیاییم و با منتخب مردم

تلگرام09033337010:

نمابر05137009129 :

همدل باشیم و همش ننالیم و خود هم قدمی برای
آبادانی کشور برداریم .علم آموزی عبادت است ،ریشه
کن کردن فساد اقتصادی که باعث فقر و فساد می شود
عبادت است ،خدمت به مردم عبادت است و دولت هم
که دارد در همین چارچوب قانونی حرکت می کند تا به
جامعه متعالی تر برسیم .ما مردم هم فقط نیمه خالی
لیوان را نبینیم و خدمت رسانی ها را هم ببینیم.
•• دولــت یــازدهــم از زمــان روی کــار آمــدن فقط موقع
انتخابات روز  26اردیبهشت حقوق ها را واریز کرد ولی
 31تیرماه هم خبری از حقوق ها نیست .کاش هر ماه
یک انتخابات داشتیم! (یک بازنشسته لشکری)
•• به یاد دارم در دولت گذشته زمانی که تحریم ها وضع
شد بعضی از آن استقبال کردند و حتی به آن سالم
گفتند .کاش در همان زمــان جلوی تحریم ها گرفته
می شد.
••در کشور ما متاسفانه از مــردم مالیات دریافت می
شود ولی دولت در چرخاندن گردونه های اقتصادی
برای خدمت به مردم خود مشکالت فراوانی دارد و از
خدمات وامکانات بسیار برای بهره برداری مردم چندان
خبری نیست.
••جناب آقای روحانی شما متعلق به کل مردم ایران
هستید نه فقط به کسانی که به شما رای دادند .به فکر
وحدت باشید.
••من چهار سال پیش ورشکسته شدم و به هر سازمانی
می روم جواب سرباال می دهند .چندین مرتبه نامه به
دفتر ریاست محترم جمهور نوشتم و به خودشان زحمت
ندادند جواب بدهند .من در یک شرکت ساختمانی با
برجی  300هزار تومان کار می کنم و مستاجرم و چهار
فرزند دارم .شما را به خدا این پیام من را در روزنامه چاپ
کنید و به گوش مسئوالن برسانید که با افتخار نگویند
که حقوق  18یا  20میلیونی برای مدیران کم است .ما
با سیلی صورتمان را سرخ نگه می داریم.
••باید فرهنگ ســازی در جامعه گسترش یابد تا گره
بسیاری از مشکالت باز شود .ترافیک در خیابان ها
بیداد می کند و اکثر خودروها تک سرنشین هستند.
در بیشتر خانواده ها یک نفر به اندازه چندین نفر برق
مصرف می کند از برق لپ تاپ گرفته تا تلویزیون و کولر.
بعضی خانواده ها در روز روشن در خانه چراغ روشن
می کنند و  ...بعد هم از گرانی گوشت و مرغ و  ...گالیه
می کنیم .باید انصاف بدهیم که بسیاری از مشکالت
از خود ماست و با اسراف و ندانم کاری به سرمایه ملی
آسیب می رسانیم واز زمین و آسمان گالیه می کنیم.
••خسته نباشید خدمت دســت انــدرکــاران روزنامه
خراسان به ویژه زندگی سالم که سرگرم کننده است.
ممنون.
••آقایان مسئول و نمایندگان محترم خانه ملت خوب
بخوانید و خودتان قضاوت کنید! بعد از  30سال تالش
و زحمت در آموزش و پرورش با کمترین حقوق تا سال
 93خدمت کردیم و بازنشسته شدیم و دولت محترم
مصوبه ای را که باید در سال  88اجرا می کرد در سال
 94محقق کرد و متاسفانه افزایش حقوق شامل حال
بازنشستگان نشد! با این لطف فاصله زیادی بین حقوق
بازنشستگان سال  93و شاغالن و بازنشستگان  94به
بعد(حدود یک میلیون با هم سطح خود) افتاده و برای
کسانی که بازنشسته سال های قبل هستند خیلی
بیشتر است!
•• دوســت عزیزی که فرمودید  32میلیون به آقای
روحانی رای نــدادنــد ،لطفا با مطالعه بیشتر جواب
بدهید .در کل  41میلیون رای داشتیم که  24میلیون
متعلق به آقای روحانی بوده.
•• قابل توجه تمام رجــال سیاسی چه اصولگرا و چه
اصالح طلب این را بدانید با کوبیدن یکدیگر به بدبینی
مردم به خودتان دامن نزنید .اگر کسانی در انتخابات
رای آورده اند به خاطر ایران عزیز و رهبر بزرگوار است
و بدانید آقایان اصالح طلب و اصولگرا که بیانیه می
دهید برای مردم تقدسی ندارید .ما به عشق رهبر رای
دادیم نه اشخاصی خاص.

جوابیه کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی درباره خبر سخنگوی ناجا
احتراما عطف به مطلب منتشــر شــده در صفحــه دو به تاریخ
 1396.4.18بــا تیتر ادامه ماجرای ثبت ســند خــودرو در
دفاتر ثبت اســناد – ســخنگوی ناجا :قانون در ماجرای ثبت
سند خودرو ،به پلیس حق داد به استحضار می رساند با توجه
به این که مطلب مذکور خالف واقع وخالف قانون است برابر
ماده  23قانون مطبوعات نســبت به انتشــار جوابیه به شرح
ذیل اقدام فرمایید:
 – 1اظهارات سخنگوی محترم ناجا دائر بر حق دادن به پلیس
ازسویقانونخالفواقعمیباشدبهنحویکهطیمذاکرات
انجام شده با نمایندگان مجلس چنین موضوعی تایید نشده
است بلکه صرفا به لحاظ تفسیر شخصی و ناصواب سخنگوی
ناجا مطرح شده است.
 – 2براســاس اظهــارات ایشــان اعــام شــده ســند پلیــس در
محاکم قضایی می تواند به عنوان ســند رســمی تلقی شود .در
این خصوص به اســتحضار می رســاند برابر بخشــنامه شــماره
 100.69006.9000مورخــه  1395.12.21صــادره از
ریاستمحترمقوهقضاییهخطاببهکلیهمراجعقضاییوثبتی
عالوهبرتاکیدبرنقشدفاتراسنادرسمیدرمعامالتخودرو،به
نحوجدمحاکمواداراتازاعتباربخشیدنواتکابهمدارکمربوط
به تعویض پالک خودرو به عنوان ســند رســمی منع شــده اند.

 – 3جای بســی تعجب و تاسف است ســخنگوی محترم ناجا
علــی رغــم تصویب مــاده  29قانــون رســیدگی بــه تخلفات
رانندگی مصوب  1389که هیچ شک و تردیدی در خصوص
الزام متعاملین به تنظیم ســند رســمی در آن وجود ندارد به
قوانین عام از جمله مواد 1287قانون مدنی و 47قانون ثبت
که حدود 85سال گذشته وضع شده است استناد می نماید!
ماده  29قانون پیش گفته اشعار دارد « :نقل و انتقال خودرو
به موجب سند رسمی انجام می شود ،دارندگان وسایل نقلیه
مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وســایل مذکور در دفاتر
اسناد رســمی ،ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز
تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت
وسیله نقلیه ،هویت مالک ،پرداخت جریمه ها و دیون معوق و
تعویض پالک به نام مالک جدید مراجعه نمایند».
 – 4دســتورات متعدد واکید ریاست محترم کل دادگستری
استان خراســان رضوی جناب آقای دکتر مظفری و معاونت
محترم پیشــگیری از وقوع جرم جناب آقای مرتضوی ،مراکز
تعویض پالک استان خراســان را ملزم به نصب بنر با موضوع
الزام متعاملین به تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی
نموده است.
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