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چرا رهبر معظم انقاب اسللامی اعتقاد دارند 
اروپایی ها خدعه می کنند؟ در این نوشتار براساس 
آنچه از رفتارهای اروپا دیده شده سعی خواهد شد 
تا به این پرسللش پاسخ داده شللود و تنها به بازه 
زمانی پس از خروج آمریکا از برجام می پردازیم که 

با نیرنگ اروپا و آمریکا همراه است.
زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، اروپا خود 
را سللینه چاک توافق هسته ای نشان داد، چرایی 
این رفتار نه تنها شگفت آور بلکه مشکوک بود، آیا 
می شللود اروپا راه خود را از آمریکا به خاطر حفظ 

برجام و تعامل با ایران کج کند؟
باید توجه داشللت که از زمللان امضای توافق 
هسته ای تاکنون که سه سال می گذرد، هم آمریکا 
و هم اروپا به تعهدات خود پایبند نبوده  اند، تفاوت 
این دو در این اسللت که آمریکا رسماً برجام را لغو 
کللرد، اما اروپللا ظاهراً خود را حافظ برجام نشللان 
می دهللد، اما در باطن نه تنها هیچ یک از تعهدات 
خللود را اجرا نکرده، بلکه تصمیماتللی را نیز علیه 

ایران اتخاذ کرده است.
پایبندی ظاهری اروپللا و وعده هایی که برای 
اجرای تعهدات در برجام داده اسللت باعث شده تا 
جمهوری اسللامی ایران همچنان به تعهدات خود 

پایبند باشد.
اردیبهشللت سللال 98 دقیقاً یکسال از خروج 
آمریکا از توافق هسللته ای با ایران و پایبندی اروپا 
به برجام خواهد گذشللت. آیللا در این مدت اتفاق 
مثبتی افتاده اسللت کلله تصور شللود اروپا پایبند 

برجام است؟ 
این که موگرینی ادعا می کند این اروپا و سلله 
کشللور بزرگ! اروپایی )انگلیس، فرانسلله، آلمان( 
هستند که برجام را حفظ کرده اند، یکی از همان 
خدعلله و نیرنگ هایی اسللت که حضللرت آیت اهلل 
خامنلله ای در سللخنان دیروزشللان به آن اشللاره 

کردند.
چنیللن ادعایللی از سللوی فدریللکا موگرینی 
مسللئول سیاسللت خارجی اتحادیه اروپا در حالی 
اسللت که تنهللا حافظ برجللام اکنللون جمهوری 
اسللامی ایران است. حتی چین و روسیه نیز برای 
مانللدگاری برجام اقدامی انجام نداده اند و در واقع 

خود را کنار کشیده اند.
پیشللنهادهای اروپا در قالب »اسللی.پی.وی« 
یا »اینسللتکس« نیز بخش دیگللری از نیرنگ آنها 

است.
اروپللا برای این که پیشللنهاد سللخاوتمندانه! 
خود را با ایران اجرایی کند، شللروطی را گذاشللته 
که غیر قابل پذیرش اسللت. اروپا شللرط کرده که 
اگر قرار اسللت اینسللتکس اجرا شللود، ایران باید 
کنوانسللیون های سازمان اف.ای.تی.اف را بپذیرد و 
اجرا کنللد، در حالی که با وجود توافق هسللته ای 
میللان ایران و کشللورهای عضو گللروه 1+5، هیچ 
گشللایش بانکی به وجود نیامده اسللت. اروپا ادعا 
می کند که اگر ایللران به اف.ای.تللی.اف نپیوندد، 
هیچ بانکللی با ایللران نمی تواند همکاری داشللته 
باشللد، هم اکنون چنین وضعیتی حاکم است، چرا 
که آمریکا تحریم های اقتصادی و بانکی علیه ایران 
را لغو نکرده و حتللی تحریم های تازه ای هم وضع 

کرده است.
اروپا دسللتاورد برجللام را برای خللود امنیتی 
می داند، چرا که همچنللان اعتقاد دارد ایران برای 
امنیللت اروپا خطر آفرین اسللت، اما آیللا ایران که 
توافق هسته ای را پذیرفت و فعالیت های هسته ای 
خللود را تعطیل کرد، خطر هسللته ای محسللوب 

می شود؟
اگر جمهوری اسللامی قصد سللاخت سللاح 
هسللته ای داشللت، هیچگاه تن به مذاکره و توافق 

نمی داد.
هللدف ایللران از توافللق هسللته ای لغو همه 
تحریم هللای اقتصللادی و بانکی بر اسللاس گرفتن 
حق قانونی خود بود، چرا که ایران به ناحق تحریم 
شده اسللت و اکنون که تحریم های شورای امنیت 
سللازمان ملل بر اساس توافق هسللته ای باید لغو 
شللده باشد، چرا کشللورهایی که براساس قطعنامه 
شللورای امنیت به تحریم ایران پیوسته اند دست 

از تحریم برنمی دارند؟
روشللن اسللت که هملله اصرارهللای اروپا بر 
حفاظت از برجام، بدون دسللتاورد برای ایران، یک 
هدف را دنبال می کند و آن تحمیل خواسللته های 

دیگر غرب به جمهوری اسامی است.
تحمیللل اف.ای.تللی.اف، برچیللدن توانمندی 
موشللکی ایران کلله یک ظرفیللت دفاعللی مقابل 
تهدیدات دشللمنان است، پایان دادن به نقش مؤثر 
و مثبت ایران در منطقه غرب آسللیا اهدافی اسللت 
کلله اروپا و آمریکا برای دسللتیابی بلله آنها، برجام 
را راه انداختند. در واقع توافق هسللته ای کشللور را 
دچار مشللکل کرد، هدف این بود کلله با معامله بر 
سر توانمندی صلح آمیز هسته ای ایران، تحریم های 
اقتصادی و بانکی برچیده شللود، اما توافق هسته ای 
باعث شد تا دشمن با هجوم گسترده، مطالبات خود 

را شدیدتر پیگیری کند.
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عملکرد صندوق پس انداز مسکن عالمت چیست؟
صندوق پس انداز مسللکن در بانک مسکن طی سال جاری عملکرد 

مثبت و قابل توجهی در جذب سپرده به ثبت رساند.
منابع صندوق پس انداز مسللکن از محل جذب سللپرده ها در پایان 
دی ماه امسللال به رقمی برابر با 8 هللزار و 756 میلیارد و 904 میلیون 

تومان رسید. 
این میزان سللپرده در حسللاب های صندوق پس انداز مسللکن،  12 
درصللد از کل منابع بانک مسللکن را تشللکیل می دهد کلله از این منظر 
اهمیت و نقش صندوق پس انداز مسللکن در بخش مسللکن و ساختمان 

را بازگو می کند.
منابع صندوق پس انداز مسللکن که از زیرمجموعه های سپرده پس 
انداز مسللکن یکم، سپرده پس انداز مسللکن جوانان و سپرده پس انداز 
سللاخت مسکن تشکیل شده اسللت، در دی ماه امسال 8.5 درصد رشد 
نسللبت به دی ماه سللال گذشته داشللته اسللت. این در حالی است که 
رشللد کل منابع بانک در این فاصله زمانی اندکی کمتر از رشللد منابع و 

سپرده های صندوق پس انداز مسکن بوده است.
در صندوق پس انداز مسکن هم سازنده ها و فعاالن صنعت ساختمان 
برای دریافت تسهیات ساخت و ساز و هم متقاضیان خرید مسکن برای 
دریافت تسللهیات خرید مسللکن و همچنین متقاضیان سرمایه گذاری 
در بازار پول، اقدام به افتتاح حسللاب و سپرده گذاری می کنند.به شکل 
طبیعی در زمان رونق سللاخت و سللاز و رونق معامات مسللکن میل به 
سللپرده گذاری برای دریافت تسهیات کاهش پیدا می کند و افراد سعی 
می کننللد از راه خرید امتیاز تسللهیات یا اسللتفاده از تسللهیات بدون 

سپرده نیاز مالی و اعتباری خود در بخش مسکن را مرتفع کنند.
 اما در زمان رکود چون که متغیرهای قیمتی به آرامش می رسللند و 
چشم انداز رشد قیمت از بین می رود،  خرید زمان معنای خود را از دست 
می دهد و در نتیجه مسیر سپرده گذاری و صرف زمان در اولویت انتخاب 
متقاضیان تسهیات مسکن قرار می گیرد.اما در این میان گروهی هستند 
که همللواره نظام پس انللداز را برای تجهیز مالی خود در بخش مسللکن 
برمی گزینند. نقش این گروه سللبب شده سللپرده های صندوق پس انداز 
مسکن در دی ماه امسال نسبت به دی ماه سال گذشته رشد 8.5 درصدی 

و نسبت به اسفند سال گذشته رشد نزدیک به 4 درصدی داشته باشد.
یکی از مهمترین حسللاب های زیرمجموعه صندوق پس انداز مسکن، 
سللپرده پس انداز مسکن یکم است که انتخاب بدون جایگزین برای خانه 
اولی ها در جهت افزایش قدرت خرید مسکن و استفاده از تسهیات بانکی 
برای خانه دار شللدن به حساب می آید. این حساب بخصوص برای کسانی 
که به شکل زوجین قصد استفاده از تسهیات را دارند باالترین سقف ریالی 
تسهیات خرید مسکن را در اختیارشان قرار می دهد. از طرفی، تسهیاتی 
که از محل صندوق پس انداز مسللکن یکم به متقاضیان واجد شللرایط از 
طریق پس انداز و سپرده گذاری در این صندوق پرداخت می شود کمترین 

نرخ سود بانکی نسبت به سایر تسهیات شبکه بانکی را دارد.
همین موضوع خود باعث رشللد قابل توجه حجم سپرده در صندوق 
پس انداز مسکن شده است.همچنین مانده ناخالص تسهیات در دی ماه 
امسال در بانک مسکن به رقمی برابر با 146 هزار و 420 میلیارد تومان 
رسللید که این میزان مانده در مقایسه با حجم مانده ناخالص تسهیات 
در دی ماه سال 96 از رشد 5.5 درصدی برخوردار شده است.کارشناسان 
اقتصادی معتقدند مانده تسهیات مسکن یک ظرفیت مهم و بالقوه برای 
تقویت جریان پرداخت تسللهیات جدید به این بخش اسللت مشروط بر 
آنکه شرایط و بستر برای راه اندازی بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق رهنی 
به پشللتوانه بخشی از همین مانده تسهیات در بازار سرمایه فراهم شود.

برای انتشللار اوراق رهنی به پشتوانه تسللهیات خرید مسکن، نرخ سود 
بازارپذیر برای اعمال بر روی فروش اوراق الزم است. این در حالی است 
که بین نرخ سللود بازارپذیللر و نرخی که می توان با توجه به نرخ سللود 

تسهیات پرداختی، برای اوراق تعیین کرد،  فاصله وجود دارد. 

گزارش یک
تناقضات باال گرفت؛

ابهام جدید در تعداد یارانه بگیران
 رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه  در فضای مجازی شبهاتی درباره 
رقم 4200 میلیاردتومانی  یارانه ها مطرح شده؛ تأکید کرد، این رقم صحیح است 
اما فقط مربوط به یارانه 45.500تومانی که به 78 میلیون نفر پرداخت می شود، 
نیست. حدود 700 میلیاردتومان نیز برای افزایش یارانه خانوارهای تحت پوشش 

براساس جدول مصارف تبصره 14 بودجه 97 پرداخت می شود.
 نکتلله جالب توجلله در گفته نوبخت، تعداد یارانه بگیران اسللت که بر این 
اسللاس ماهیانه به حدود 78 میلیون نفر یارانه پرداخت می شود، این در حالی 
است که در اردیبهشت ماه 93 رئیس جمهور در زمانی که جمعیت کشور 77 

میلیون نفر بود تعداد نهایی یارانه بگیران را حدود 73 میلیون نفر اعام کرد.
اردیبهشللت ماه سللال 93 از آقای روحانی سؤال شللد که 73 میلیون نفر 
ثبت نام کرده اند و در شللبکه های مجازی و کف خیابان این سؤال مطرح است 
کلله آیا ایللن 73 میلیون نفر همان نیازمندانی هسللتند که قانون تعریف کرده 
است و همچنین به نظر می رسد که افزایش قیمت حامل های انرژی بیشتر برای 
تأمین کسری بودجه  در نظر گرفته شده است، آیا درست است؟ که وی پاسخ 
داد: مجلس از ما خواست که به افراد متقاضی و نیازمند یارانه بدهیم پس الزم 
بود از مردم دعوت کنیم و بگوییم که هر کس نیاز دارد، ثبت نام کند و هرکس 
نیازمند نیسللت و طبق قانللون در زندگی آن ها خیلی تأثیر نللدارد، از ثبت نام 
صرف نظر کند. رئیس جمهور ادامه داد: اوالً می خواهم از مردم تشللکر کنم که 
با یک نظم و انضباط بسللیار خوبی این ثبت نام را انجام دادند، شللما می دانید 
در خیلی از کشللورها برای اینکه از 73 میلیون نفر در ده روز ثبت نام کنند، با 
مشللکات زیادی روبه رو هستند. در بخش سایبری کار بسیار بزرگی  در کشور 

صورت گرفت از این رو من از همه دست اندرکاران تشکر می کنم.
سللال 95 براسللاس گزارش تفریللغ بودجه 94 و همچنیللن مصاحبه های 
انجام شللده، مشللخص شللد 3 میلیون نفر از تعداد یارانه بگیران حذف شده اند. 
براسللاس این گزارش، طی ماه های سللال 1394 یارانه تعداد 3 میلیون و 235 
هزار و 456 نفر قطع شده است. صرفه جویی حاصل از این اقدام دولت، حدود 

955 میلیارد و 100 میلیون تومان بوده است.
ایللن موارد نشللان می دهد در پایان سللال 94 تعللداد یارانه بگیران حدود 
70 میلیون نفر بوده اسللت. ابهام اصلی که در اینجا وجود دارد این اسللت که 
تعداد افرادی که به جمعیت یارانه بگیران اضافه شللده ارتباط معناداری با رشد 

جمعیت کشور نداشته است.
یکی از ابهامات این موضوع مربوط به تعداد یارانه بگیران در پایان سال 95 
اسللت، براساس یک گزارش در پایان سللال 95 حدود 75.5 میلیون نفر یارانه 
دریافت کرده اند، به عبارت دیگر اگر در پایان سال 94 جمعیت یارانه بگیر حدود 
70 میلیون نفر بوده باشللد، چگونه طی یک سال جمعیت یارانه بگیر 5میلیون 

نفر اضافه شده است؟
بر این اساس به نظر می رسد بایستی در پایان سال 94 مجموعاً حدود 70 
میلیون نفر یارانه دریافت کنند. رشللد 8میلیون نفری یارانه بگیران طی 3 سال 
اخیر با وجود رشد جمعیت از 78 میلیون نفر سال 94 به 81 میلیون نفر سال 

97 کمی غیرعادی به نظر می رسد.
به هر حال مهمترین نکته برای شفاف شدن موضوع و رفع ابهامات انتشار 

جزییات آمار یارانه بگیران به تفکیک از سال 92 به بعد است.  تسنیم

فرمانده ناجا: 
رفتار پلیس باید مبتنی بر ادب باشد

فرمانده ناجا با تأکید بر لزوم سرعت و دقت عمل در پیگیری و پی جویی 
کشف جرایم با عنایت به روش های علمی تأکید کرد: رفتار سازمانی پلیس باید 

مبتنی بر ادب و اخاق اسامی و دینی باشد.
سللردار حسین اشللتری در آیین تکریم و معارفه رئیس پلیس آگاهی ناجا 
با اشاره به تنوع و گسللتردگی مأموریت های نیروی انتظامی خاطر نشان کرد: 
پلیللس بر مبنای وظایف ذاتللی و قانونی خود تعامل و ارتباط شللبانه روزی و 
مستمری با مردم دارد در چنین شرایطی نیروی انتظامی باید مأمن و پناهگاه 
مردم باشللد و در ایللن میان اخاق مللداری و برخورد متعهدانه، دلسللوزانه و 
شایسللته پلیس در مواجهه با بزه دیده، مالباخته و تسللکین آالم وی بسللیار 

موثر است.
سردار اشتری تأکید کرد: رفتار سازمانی پلیس باید مبتنی بر ادب و اخاق 
اسللامی و دینی باشللد، پلیس در مواجهه با هر جرمی باید "رفتار و عملکرد 

مسئوالنه" داشته باشد.
فرمانده نیروی انتظامی با اشللاره به کارکرد پلیس های تخصصی و تشریح 
مأموریت هللای پلیس آگاهی، بر لزوم سللرعت و دقت عمللل در پیگیری و پی 

جویی کشف جرایم با عنایت و توجه ویژه به روش های علمی تأکید کرد.
وی ادامه داد: کشللف علمی جرم با توسللل بر کسللب تجربه از روش های 
سنتی مورد توجه باشد، از طرفی تحقیقات دقیق، بکارگیری تجهیزات نوین و 
موثر توأم با اشللراف اطاعاتی باید به عنوان یکی از رویکردهای پلیس آگاهی 

در کشف جرم مورد توجه قرار بگیرد.
سللردار اشللتری در ادامه بللا بیان اینکه برخللورد با جرایم خشللن باید از 
اولویت های اصلی پلیس آگاهی باشد بر لزوم برخورد قاطع و سریع در جرایمی 
چون تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه، آدم ربایی و ... تأکید و تصریح کرد: الزم 
است با اقدامات پیشگیرانه و پیش رویدادی به سمت و سوی کاهش جرایم به 

ویژه کاهش سرقت های خرد برویم.
این مقام عالی انتظامی عنوان کرد: فرآیند اسللترداد اموال به مالباختگان 
نیزباید با جدیت دنبال و اجرایی شللود در کنار این مهم، فرهنگ سللازی برای 

"شناسنامه دار کردن اموال" در دستور کار قرار بگیرد.
وی بر ضرورت همکاری پلیس آگاهی با معاونت اجتماعی ناجا در راستای 
ارتقاء آگاهی عمومی و کاهش جرایم به ویژه سللرقت های خرد اشاره و مطرح 
کرد: اقدامات پلیس آگاهی ناجا باید در برخورد با جرایم با رویکرد اطاعاتی و 
دانش بنیانی تشدید شود، از طرفی پلیس در مبارزه با جرایم اقتصادی به هیچ 

وجه کوتاهی و درنگ نمی کند.
فرمانده نیروی انتظامی با اشللاره به توسللعه بهره مندی از فضای مجازی 
یللادآور شللد: الزم اسللت که پلیس هللا و معاونت هللای تخصصی بلله فراخور 
مأموریت های محوله بر فضای سللایبری اشللراف داشته باشند و جرایم مرتبط 
بللا حوزه مأموریتللی و قانونی خود که در فضای مجازی اتفللاق می افتد را در 

سریعترین زمان رصد کرده و اقدامات الزم را انجام دهند.
سردار اشتری با بیان اینکه تحقق منویات، انتظارات و مطالبات مقام معظم 
رهبری باید ماک عمل آحاد فرماندهان و کارکنان پلیس باشد، افزود: به هیچ 
وجه به حفظ وضعیت موجود را قائل نیسللتیم و روزآمدی معطوف به نیازهای 

جامعه از راهبردهای اساسی نیروی انتظامی است.
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قاسمی در پاسخ به سیاست روز:

قابل تحمل نیست پاکستان نتواند 
مانع اقدامات تروریستی

در مرزها شود
5

رئیس ستادکل نیرو های مسلح:

آتش انتقام ما 
دودمان تروریست ها را 
خواهد سوزاند 
2

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از مردم استان آذربایجان شرقی:

دشمن ضعیف است 
مسئوالن فریب نخورند

با همه وجود از مردم برای راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن سپاسگزاری می کنم

مسئوالن با دقت بخوانند؛

جای وحشت، تعقل کنید
بحران سازی های آمریکا 

علیه سوریه و عراق ابعاد تازه  ای گرفت

بازتولید نسل جدید 
تروریست ها 

گروه فرادی�د  همزمان با تحرکات  ویژه نظامللی مشللکوک آمریللکا در مرزهای گ�زارش 
عراق و سللوریه، گزارش ها نشللان می دهد آمریکا به دنبال 
ایجاد نسللل جدیدی از تروریسللت ها در مناطق غرب عراق 
اسللت تا به رغم سرکوب تروریسم توسللط نیروهای امنیتی 

عراق در این کشور باقی بماند.

در قالب یک فیلم سینمایی
۱۲۰ دقیقه ای با داستانی جدید

»پایتخت« شب عید 
به تلویزیون می آید

تلویزیونللی  مجموعلله  تهیه کننللده  ج��م »پایتخت« از رسللیدن یک 120 دقیقه ج��ام 
سللینمایی با حضور همه عناصر سللریال در شب عید نوروز 
98 خبللر داد. الهام غفوری گفت: بللا توجه ویژه آقای مجید 
زین العابدین مدیر شللبکه یک سیما و اهتمام ایشان بنا شده 

صفحه 8تا یک نسخه سینمایی از...

وبللگاه کنگره ملی ایرانیان آمریللکا اعام کرد: کمیته 
ملی حزب دموکرات آمریکا )DNC( بازگشللت آمریکا به 

»برجام« را تصویب کرد.
کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا )DNC( به تازگی 
قطعنامه ای را به تصویب رسللانده اند که خواستار بازگشت 

واشللنگتن به توافق هسته ای کشورهای موسوم به 1+5 با 
ایران در سال 2015 میادی یعنی »برجام« شده است.

این اقدام تضمین می کند که در صورت قدرت گرفتن 
حزب دموکللرات در انتخابات ریاسللت جمهوری 2020، 
بازگشللت به توافق هسللته ای ایللران از اولویت های دولت 

جدید آمریکا خواهد بود.
این در حالیست که دونالد ترامپ در اردیبهشت ماه سال 
جللاری در اقدامی با نقض قطعنامه 2231 شللورای امنیت 
سللازمان ملل موسللوم به قطعنامه تائید برجام، به صورت 

یکجانبه از توافق بین المللی مذکور خارج شد. مهر

وبگاه کنگره ملی ایرانیان آمریکا؛
یکا به برجام را تصویب کردند دموکرات ها بازگشت آمر

رهبر معظم انقالب چند روز بعد از بیانیه گام دوم انقالب در دهه پنجم برای چندمین بار تاکید کردند
 که مسئول در جمهوری اسالمی باید چه ویژگی هایی داشته باشند و مردم چه انتظاراتی از آنها دارند.

ایشان بار دیگر تاکید کردند که اعتماد به اروپا و فریب اروپا را خوردن مناسب مسئوالن انقالبی نیست 
اگر تعقل داشته باشند و به طور صریح اینطور بیان کردند که اگر مسئوالن به هر دلیلی فریب بخوردند، 

خودشان و ملت را به مشکل دچار می کنند


