
معاون صدراعظم آلمان:

در سفر به تهران درباره سوریه و 
حقوق بشر گفت وگو می کنم

 | معــاون صدراعظم و وزیر اقتصاد 
آلمــان گفت که در ســفر قریب الوقوعش 
به تهران درباره نقش ایران در ســوریه و 
وضعیت حقوق بشــر این کشور با مقامات 
ایرانــی گفت وگو خواهــد کرد.به گزارش 
به نوشته نشــریه اشپیگل، زیگمار گابریل 
معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد آلمان که 
قرار اســت هفته آینده به مدت دو روز به 
تهران ســفر کند، گفت که عادی ســازی 
روابط با ایران و داشــتن روابط دوستانه با 
این کشــور منوط به به رسمیت شناخته 
شــدن موجودیت رژیم صهیونیســتی از 
ســوی تهران اســت.وی همچنین گفت 
که قصــد دارد از این فرصت برای رایزنی 
درباره مسائل و روابط اقتصادی و وضعیت 
وحشتناک سوریه استفاده کند، همان طور 
که در آخرین سفرش به روسیه نیز چنین 

کرده است.
زیگمــار گابریل در رأس یک هیأت بزرگ 
اقتصادی روز یکشنبه به ایران خواهد آمد 
تا درباره قراردادهای تجاری ممکن پس از 
توافق هســته ای ایران و گروه 1+5 رایزنی 
کند که به گفتــه وی انتظار می رود چند 
قرارداد نیز میان دوطرف به امضا برســد.

به گزارش رویترز، آلمان امیدوار اســت با 
لغو تحریم های بین المللی وضع شده علیه 
ایران بتواند سطح روابط تجاری و اقتصادی 
قدیمی خود را با تهران افزایش دهد و آن 
را به روزهای گذشته بازگرداند اما به دلیل 
مشــکالت موجود برای دسترســی ایران 
به نظام بانکــداری بین المللی این روند با 
کندی مواجه شده است.معاون صدراعظم 
آلمان گفت که در سفرش به تهران درباره 
مسائل حقوق بشــری، کنترل تسلیحات 
و مســائل دیگر از جمله بحران سوریه با 

مقامات ایرانی رایزنی خواهد کرد.

خرید سهام بانک 
سرمایه گذاری 

زیرساخت آسیا 
توسط ایران

قانــون عضویت دولت جمهوری اســالمی 
ایران در بانک ســرمایه گذاری زیرســاخت 
آســیا ابالغ شد که بر اســاس آن به دولت 
اجازه داده می شــود در این بانک نسبت به 
پذیره نویسی تعداد 15۸۰۸ سهم به ارزش 
حدود 1.5۸ میلیــارد دالر اقدام کند.قانون 
عضویت دولت جمهوری اســالمی ایران در 
بانک ســرمایه گذاری زیرساخت آسیا پس 
از تصویب مجلس و تایید شــورای نگهبان 
از ســوی رئیس جمهور بــرای اجرا ابالغ 
شد.روحانی در این ابالغیه خطاب به وزارت 

اقتصاد نوشته است:

www.kaenat.ir
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»کائنات« از کتاب های 
 پرفروش هفته اول مهر 

گزارش می دهد؛

زمین خواری ها حاصل بی عرضگی ماست

وال استریت ژورنال ادعا کرد

حمایت واشنگتن از لغو تحریم ها علیه دو بانک ایران 
همزمان با آزادی زندانیان آمریکایی

 | روزنامه وال اســتریت ژورنال 
به نقــل از مقامــات آمریکایی، گزارش 
داد: دولــت اوبامــا همزمان بــا آزادی 
چهار زندانی آمریکایــی در ایران با لغو 
تحریم های ســازمان ملل علیه دو بانک 

ایرانی موافقت کرده است.
به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، 
مقامــات آمریکایی و کارکنــان کنگره 
گفته انــد کــه دولــت اوباما اســنادی 
محرمانه را در حمایت از لغو تحریم های 
سازمان ملل علیه دو بانک دولتی ایرانی 

امضا کرده که به دلیل تأمین مالی برنامه موشــکی 
بالســتیک ایران در فهرســت ســیاه قرار داشتند و 
ایــن اقدام را در ماه ژانویه همزمــان با آزادی چهار 
زندانی آمریکایی در ایران انجام داده است.به نوشته 
این روزنامه آمریکایی،  طبق توافق هسته ای تاریخی 
میان ایران و گروه 1+5 که در 16 ژانویه اجرایی شد، 
تحریم های وضع شــده علیه این دو بانک قرار نبوده 
است تا ســال 2۰23 برداشته شود.بیرون آوردن نام 
بانک سپه و بانک بین المللی سپه از فهرست شورای 
امنیت ســازمان ملل بخشــی از یک بســته مورد 
توافق اســت که مقامات آمریکایی می گویند در آن، 
واشنگتن در ازاء آزادی این شهروندان آمریکایی در 
17 ژانویه مبلــغ 1.7 میلیارد دالر به ایران پرداخت 
کرده اســت. جزئیات جدید این توافق نیز زمانی که 
مقامات دولتی در حال ارائه گزارش به قانون گذاران 
در اوایل ماه جاری )میالدی( بودند، منتشــر شــده 

است.
یک مقام ارشــد آمریکایی گفت که برت مک گورک 
یک مقام ارشــد وزارت امور خارجــه به همراه یک 
نماینــده از دولت ایران صبــح روز 17 ژانویه در ژنو 
ایــن توافق را انجام داده اند.این بســته توافقی میان 
تهــران و واشــنگتن، آمریکا را ملزم کرده اســت تا 

اتهامــات علیــه 21 تبعه ایرانــی را در آمریکا لغو و 
تهران نیز شــهروندان آمریکایــی زندانی در ایران را 
آزاد کنــد. دیگر تعهد آمریکا مربوط به انتقال فوری 
4۰۰ میلیون دالر به ایران و سپس برنامه ریزی برای 
تحویل 1.3 میلیــارد دالر باقی مانــده به تهران در 
هفته های بعدی بوده اســت که گفته می شود برای 
حل یک پرونــده مالی قدیمی میان دو کشــور در 
خصوص قرارداد خرید ســالح در سال های پیش از 

انقالب اسالمی به ایران پرداخت شده است.
به نوشته وال استریت ژورنال، سند سوم از این بسته 
توافقی مربوط به حمایت از حذف فوری نام دو بانک 
ایرانی از فهرست تحریم های سازمان ملل بوده است. 
چند ســاعت پس از امضای ایــن توافق در هتلی در 
ســوئیس، عناصر مختلف توافق اجرا شــد؛ زندانیان 
آمریکایی آزاد شدند، ایران به صورت نقدی به 4۰۰ 
میلیون دالر خود دســت پیدا کرد و شورای امنیت 
سازمان ملل نام بانک ســپه و بانک بین المللی سپه 
را از فهرســت تحریم های خود خارج کرد.یک مقام 
ارشــد آمریکایی گفت: لغو تحریم ها علیه بانک سپه 
بخشــی از این بســته توافقی بود. زمان اجرای تمام 
بندهای آن نیز اتفاقی نبوده است. همه چیز تا حدی 

به یکدیگر ارتباط داشته است.

دادستان کل کشور:

در روز جهانی کودک؛

کودکان کار با شهردار تهران عکس سلفی گرفتند
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بي گناهان 
زهر طالق بیش از هر کسی حتی خود زوجین به کام 
فرزندان آنان فرو می رود. کــودکان درمی یابند دیگر 
خانواده ندارند و در بهترین حالت خواهند توانســت 

انتخاب کنند که با چه کسی زندگی کنند...

کائنات از پيامد هاي طالق بر آینده فرزندان 
گزارش مي دهد:

 | رییــس مرکــز پژوهش هــای 
مجلــس بــا بیــان اینکــه گروه هــای 
پشــتیبان هایی  منطقــه  تروریســتی 
دارند، گفت:  فرامنطقــه ای  و  منطقه ای 
خبر پیــروزی ملت و دولت ســوریه بر 
تروریســت ها در آینده ای نزدیک شنیده 
خواهد شــد.کاظم جاللــی در دیدار با 
هدیه خلف عباس رییس مجلس سوریه 
با اشاره به ظلم های وارد آمده بر دولت و 
ملت سوریه، گفت: امروز منطقه به دلیل 
حضور تروریســت ها در وضعیت ناامنی 
قرار گرفته است که خروج از آن نیازمند 
تعامل کشــورهای منطقه بدون دخالت 
بیان  با  اســت.وی  فرامنطقه  کشورهای 
اینکه بحران سوریه باید از مسیر سیاسی 

خود به انتها رسد، تصریح کرد: دخالت ها 
و حمایت های برخی رژیم های منطقه و 
فرامنطقه باعث شده است تا تروریست ها 
مــورد حمایت مالی و تســلیحاتی قرار 
گیرند و به جنایت های خود ادامه دهند.

نماینــده مردم تهران، ری، شــمیرانات، 
اسالمشــهر و پردیس در مجلس شورای 
اســالمی با اشــاره به حضور مستشاری 
نیروهای ایران در ســوریه، خاطرنشــان 
ایران در حال  کرد: جمهوری اســالمی 
دفــاع از ملت مظلوم و بی دفاع ســوریه 
تاکید  با  ترورریست هاست.وی  در مقابل 
بــر اینکه گروه های تروریســتی منطقه 
پشــتیبان هایی منطقه ای و فرامنطقه ای 
وابســتگی  امروز  یــادآور شــد:  دارند، 

تروریست ها به برخی کشورهای منطقه 
و فرامنطقــه ای برای افــکار عمومی هم 
آشکار شده است، در حالی که جمهوری 
اسالمی ایران از ابتدا عنوان می کرد که 
تروریســت ها از حمایت برخی کشورها 
برخوردار هســتند و نسبت به گسترش 
و نفوذ آنها هشدارهای الزم را به جامعه 
بین الملل اعالم کــرده بود.رییس مرکز 
پژوهش های مجلس شــورای اسالمی با 
اشاره به پیروزی های بدست آمده ارتش 
سوریه در برابر تروریست ها، تاکید کرد: 
بر اساس اقدامات صورت گرفته در برهه 
اخیر، خبــر پیروزی مــردم و نیروهای 
مسلح سوریه بر تروریست ها در آینده ای 

نزدیک شنیده خواهد شد.

جاللی در دیدار با ریيس مجلس سوریه:

 خبر پیروزی ملت و دولت سوریه بر تروریست ها 
در آینده ای نزدیک شنیده می شود

 | وزیــر امور خارجه آمریکا 
با بیان این که ایــران به تعهداتش 
بوده  پایبند  توافــق هســته ای  در 
اســت، مدعی شد که واشنگتن نیز 
به تعهدات خود عمل کرده اســت.

پولیتیکو، جان  به گزارش نشــریه 
کری وزیر امــور خارجه آمریکا روز 
پنج شــنبه در نشســتی بــا عنوان 

به  واشــنگتن  ایده هــای  مجمــع 
میزبانی نشریه آتالنتیک با اشاره به 
توافق هسته ای ایران و گروه 5+1، 
بار دیگــر از این دســتاورد دولت 
باراک اوبامــا رییس جمهور آمریکا 
دفاع کرد و گفت که توافق در حال 
اجرا اســت و ایران به الزامات خود 
عمل کرده اســت. وی تاکید کرد: 

توافق هســته ای ثابت کرده اســت 
که قابــل راســتی آزمایی، معتبر و 
بدون  ادامه  در  اســت.کری  شفاف 
اشاره به کارشــکنی های واشنگتن 
در رونــد اجرای توافق هســته ای 
به ویژه درخصوص دسترســی ایران 
بانکداری بین المللی گفت:  به نظام 
ایران به طور مرتب شکایت می کند 

که آمریکا به تعهــدات خود طبق 
توافق هســته ای عمل نمی کند اما 
واشــنگتن به تعهدات خود پایبند 
اســت.وزیر امور خارجه آمریکا در 
بخش دیگری از سخنانش به بحران 
ســوریه پرداخت و گفــت که این 
است  پیچیده ترین چیزی  مســئله 
که وی تاکنون شاهد آن بوده است. 

انرژی  ســازمان  رئیس   |  
اتمی گفت: اقتصاد ایران درون زا و 
در حال اوج است و ایران مناسب 
گذاران  برای سرمایه  ترین کشور 
خارجی است.معاون رئیس جمهور 
اتمی  انــرژی  رئیس ســازمان  و 
جمهوری اســالمی ایــران که در 
وین بســر می برد، در مصاحبه با 

خبرنگار روزنامه وینر ســایتونگ 
اقتصادی  جایگاه  مورد  در  اتریش 
و سیاســی ایران کنونــی گفت: 
اقتصــاد ایران طی 3۸ ســال  به 
ویژه به دلیل جنگ و تحریم های 
ظالمانه درون زا شــده است و به 
سمت برون نگری در حال حرکت 
اســت. اقتصاد ایران روی سکوی 

پرتــاب قــرار گرفتــه و در حال 
اوج گرفتــن قــرار دارد.علی اکبر 
صالحی خاطرنشــان کــرد: ایران 
به لحاظ موقعیت اســتراتژیکی با 
توجه به واقع شــدن بین دریای 
خــزر و خلیج فارس، بــه لحاظ 
ذخایر  داشتن  و  ژئوســتراتژیکی 
غنی انرژی، وجود زیرساخت های 

الزم، قرار گرفتن در مسیر تاریخی 
میلیونی  بازار 4۰۰  ابریشم،  جاده 
منطقه، داشــتن نیروی انســانی 
ماهــر و جوان و از همــه مهمتر 
وجود امنیــت و ثبات علیرغم بی 
ثباتی ها و ناامنــی ها در منطقه 
یکی از مناســب ترین کشــورها 
برای سرایه گذاران خارجی است.

صالحی: ایران مناسب ترین کشور برای سرمایه گذاران خارجی استکری: آمریکا به تعهداتش عمل کرده است

خبر

سینماگران فیلسوف 
و فیلسوفان سینماگر
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فرهنگ وهنر

 »کائنات« از تمهیدات آغاز محرم 
گزارش می دهد؛

هر هیئت
یک جهیزیه

گزارش

سرمقاله

در حمایت از دادستان کل

 | عبــداهلل جاویــدي - همانطــور که 
رئیس جمهــور محترم گفت ما باید حقایق را 
بدانیم و بگوییم و بیابیم! موضوع زمین خواري 
هم موضوعي از این دست است. چه در تهران 
باشد و چه در شمال و چه در مناطق آزاد! اما 
براستي چگونه مي شود با آن مبارزه کرد؟ آیا 
مافیایي در کار است؟ زمین خواری اصطالحی 
اســت که چند سال اخیر به علت سوءاستفاده 
های مختلف و کثرت کالهبرداریها در امالک 
و اراضی رواج یافته اســت و در قوانین عنوان 
خاصــی تحت نام زمین خــواری وجود ندارد. 
اگر زمین خواری از جلــوه های کالهبرداری 
محســوب شــود، مجرم بر اســاس قانون به 
مجازات جرم کالهبرداری محکوم می شــود.) 
عده ای نیز زمین خواری را مشمول ماده 69۰ 
قانون مجازات اسالمی می دانند(یکی دیگر از 
قوانین در مبارزه با امــر زمین خواری، قانون 
ثبت مصوب سال 131۰ است و با افرادی که 
مال دیگری را به طور تصنعی مال خود معرفی 
کرده و برای آن سند دریافت می کنند، برخورد 
می شود. در گزارش کمیسیون اصل 9۰ آمده 
است “ زمین خواري، جرم پیچیده اي است که 
دســت هاي زیادي در پس آن دیده مي شود، 
برخورد قاطع قضایي مي تواند این دســت ها را 
قطع کند. هرچند به نظر مي رسد سازمان هاي 
دولتي باید در واگذاري ها دقت کنند تا زمین ها 
و مســتغالت به نام مردم و کام زمین خواران 
رها نشــود.”به رغم تمام غوغاهای فراوانی که 
درباره زمین خــواری صورت می گردد هیچ گاه 
این فعالیت به صورت مشــخص تعریف نشده 
و در هیچ قانونی فعالیتی به نام زمین خواری، 
مــورد جرم انگاری قرار نگرفته اســت. به نظر 
می رسد باید از مســئولین امر این سوال را به 
صــورت جدی مطرح کرد که منظور شــما از 
ادامه در صفحه2 زمین خواری چیست؟  


