
 

جنبه هاى سياسى حج نبايد فراموش شود
 اخبار   رهبر معظم انقالب اسالمى ظهر ديروز در ديدار جمعى از مسئوالن و دست اندركاران رهبر معظم انقالب در ديدار جمعى از مسئوالن و دست اندركاران حج:

حج، فرمان خداوند متعال براى تجمع مسلمانان در يك زمان و مكان خاص براى انجام فريضه 
حج را حامل جنبه ها و پيام هاى سياسى مهمى همچون «لزوم ارتباط و هم افزايى مسلمانان» 

 ............ صفحه 2و «نشان دادن اقتدار امت اسالمى» دانستند و خاطرنشان كردند...

حمله موشكى سپاه 
عملياتى هماهنگ با پيامى مشخص بود

سينماى ضد جنگ را 
به نام دفاع مقدس قالب مى كنند دردهايمان را امروزى بگوييم

2 15 14
عملياتى هماهنگ با پيامى مشخص بود

سخنگوى وزارت خارجه: گفت و گو با كارگردانى كه از دو فرمانده خراسانى فيلم ساخته است گفت و گو با حامد عسكرى

به بهانه تازه ترين ترانه اش براى رنج جانبازان
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 ............ صفحه 2

 در پى برخورد با دالالن و دانه درشت ها، عرضه ارز خانگى در بازار تشديد شد 

صف هاى شلوغ فروش سكه و دالر 

يادداشتى از
سيد هادى سيد افقهى

پايان دوران 
بزن دررويى

 اقتصاد   بعد از اوج گيرى قيمت ارز، سكه و طال از ديروز و با اعالم دولت مبنى بر ورود به 
بازار ارز، تب تبديل دارايى ها به سكه و ارز فروكش كرد؛ كشتى دالر در مرز 14 هزار تومان 
به گل نشست و بازار داغ فلزات گران بها نيز از سكه افتاد. قيمت دالر كه طى روزهاى اخير 
اوج گرفته بود از ديروز همزمان با رونمايى از اخبار جديد ارزى بانك مركزى، سير نزولى را 
پيش گرفته است. طبق اعالم دولت، در جلسه سران قوا به رئيس كل بانك مركزى اختيار 

تمام براى ورود در بازار ارز داده شد؛ تا بتواند از طريق بانك ها و ...

info@qudsonline.ir

گزارش  روز
 

اگر بيكارى، نداشتن درآمد مالى مناسب و فراهم نبودن امكان تهيه مسكن تا همين 
سه چهار ماه پيش، از عمده موانع جوانان براى ازدواج بود، حاال گرانى سكه و طال 
هم به اين موارد اضافه شده است. حاال با گران شدن نرخ طال و جواهرآالت حتى 

بعضى از جوان ها كه از شغل و درآمد مناسب...

قدس زواياى كمپين حذف طال از ميان الزامات ازدواج را بررسى مى كند

# ازدواج _ بدون _ طال

 ............ صفحه 5

 ............ صفحه 4

ســپاه پاســداران اعالم كرد در واكنش به حمله 
تروريستى اهواز و شهادت و زخمى شدن جمعى 
از هموطنانمان، در عملياتى موشــكى و پهپادى 
مقر تروريست ها در منطقه البوكمال و در شرق 
سوريه را در فاصله 570 كيلومترى هدف قرار داده 
و تعدادى از عناصر تروريست را به هالكت رسانده 
است. با توجه به هشدارهاى مقامات كشورمان در 
مورد اينكه تهديد امنيت جمهورى اسالمى ايران 

خط قرمز محسوب ...

با وجود فشار ديپلمات هاى 
ايرانى براى اجراى  شرط  

اروپايى و ادامه برجام مطرح 
مى شود

اما و اگرهاى 
تبادالت مالى اروپا

با ايران

در نامه 24 تشكل سياسى به 
سران قوا تأكيد شد

حل مشكالت 
معيشتى مردم

با تكيه بر 
ظرفيت هاى داخلى

 ............ صفحه 7 ............ صفحه 2

سپاه پاسداران مقر تروريست هاى  ............ صفحه 2
عامل حادثه اهواز را هدف قرار داد

ضربت ذوالفقار
 ............ صفحه 2

واكنش هاى رسمى و مجازى 
به شليك ذوالفقار و قيام

گوشمالى سخت 
آغاز شد

:امام على
سخن نيك 

بگوييد تا به نيكى 
شناخته شويد 

و به نيكى عمل 
كنيد تا از اهل 

آن (نيكوكاران) 
باشيد. 

وسائل الشيعه - 
123/16
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اخبار روزنامـه صبـح ایـران

ایران هوشیار ضرری از مکر آمریکا نمی بیند   تسنیم: رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه ایران در نهایت عقالنیت، سیاست خارجی خود را پیش برده است،  گفت: ایران تا امروز دست برتر در مقابل 
آمریکا را در اختیار دارد. علی اکبر صالحی در آیین افتتاح و رونمایی از 6 طرح مرکز کنترل فضای کشور، با بیان اینکه در یک چالش جدی با آمریکا هستیم، تأکید کرد:  طرف مقابل همه چیز را زیرپا می گذارد. از این رو 

باید خیلی هوشیار باشیم تا مکر آن ها ضرری به ما نرساند. خوشبختانه ایران نشان داده که در نهایت عقالنیت، سیاست خارجی خودش را پیش برده و تا امروز هم دست برتر را در اختیار دارد.

a k h b a r @ q u d s o n l i n e . i r

 اخبــار   رهبــر معظم انقاب اســامی 
ظهر دیروز در دیدار جمعی از مســئوالن و 
دســت اندرکاران حج، فرمان خداوند متعال 
برای تجمع مسلمانان در یک زمان و مکان 
خاص برای انجام فریضه حج را حامل جنبه ها 
و پیام های سیاســی مهمی همچون »لزوم 
ارتباط و هم افزایی مسلمانان« 
و »نشــان دادن اقتــدار امت 
اسامی« دانستند و خاطرنشان 
کردند: عاوه بر جنبه معنوی 
حج که بسیار مهم است، باید 
این حقایق و اهداف اسامی 
نیز برجســته و بــرای آن ها 

برنامه ریزی و اقدام شود.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
دفتــر مقام معظــم رهبری، 
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای 
»ارتباط با آحاد امت اسامی 
در حج«، »رســاندن پیام انقاب اسامی به 
زائــران و زدون شــبهات و ابهامات آن ها«، 
»زمینه سازی برای ایجاد یا تقویت ارتباطات 
جمهوری اســامی ایران با سایر کشورهای 
اسامی« و»همزیســتی برادرانه با فرقه های 

اســامی« را از جمله پیام های سیاســی و 
الزم برای جهان اسام در ایام حج خواندند 
و تأکیــد کردند: حج بایــد برای جمهوری 
اســامی آبروآفرینی کنــد، بنابراین نباید 
جنبه های سیاسی حج فراموش شود و حج 
ابراهیمی یعنی حِج پس از انقاب اسامی با 
حِج قبل از آن و حِج کشــورهایی که بویی 
از مبانی اســام و انقاب اسامی نبرده اند، 

متفاوت است.

 تخریب آثار اسالمی در مکه و مدینه
ایشان با اشــاره به مانع  تراشــی های دولت 
ســعودی در برگزاری مراسم دعای کمیل 
افزودند: باید با تاش و ابتکار از این موانع و 

خسارت ها عبور کرد.
رهبر انقاب اســامی همچنین از تخریب 
گســترده آثار اسامی مانند آثار منسوب به 
پیغمبر اکــرم)ص(، امیرالمؤمنین)ع(، خلفا 
و مجاهدان صدر اسام به بهانه توسعه حج 

بشــدت انتقاد کردند و گفتند: در حالی که 
کشورهای مختلف از آثار تاریخی خود با دقت 
محافظت و حتی گاهی برای پُربار نشان دادن 
تاریخ و گذشته شان، آثاری را جعل می کنند، 
تاکنون آثار اسامی زیادی در مکه و مدینه 
تخریب شده است. حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
سازمان حج و زیارت و دستگاه های ذی ربط را 
به انجام کار و ابتکار و تماس با مسئوالن حج 
در دیگر کشورهای اسامی برای جلوگیری 

از تخریب بقایای آثار اسامی موظف کردند.
رهبر انقاب اســامی همچنین مسئوالن 
حج را به استفاده از ابزارهای نو بویژه فضای 
مجازی برای ارتباط با زائران دیگر کشورها در 
ایــام حج و نیز هم افزایی و همکارِی بیش از 
پیش با یکدیگر، توصیه و از زحمات یکایک 

دست اندرکاران حج امسال تشکر کردند.
پیش از ســخنان رهبر انقاب اســامی، 
حجت االســام والمســلمین قاضی عسکر 
نماینده ولــی فقیه و سرپرســت حجاج 
ایرانی و آقای محمدی رئیس سازمان حج 
و زیارت گزارشی از اقدام ها و فعالیت های 
انجام گرفتــه در بخش هــای فرهنگی و 

اجرایی حج بیان کردند.

رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از مسئوالن و دست اندرکاران حج:

جنبه های سیاسی حج نباید فراموش شود

  از مسئوالن عزیز خواهشمندم، فکری به حال ما کارگرها هم بکنند. اکنون قیمت 
کاالها به قدری باال رفته اســت که این قشر دیگر توان خرید ندارند. البته در کنار آن 
مخارجی مانند اجاره خانه هم هست. لطفاً فکری به حال ما بکنید زیرا با شرایط موجود، 

توان ادامه حیات از ما گرفته شده است. 9150002077
 نمایندگان محترم مجلس! آیا وقت آن نرســیده که از خواب غفلت بیدار شــوید؟ 
مدرس نامش جاودان ماند چون نه ترس داشت نه طمع. امام فرمود مجلس در رأس 

امور است، پس تدبیری برای وضع موجود بیندیشید. 9150007215
 جای تعجب اســت که مســئوالن هر روز از تاش برای بهبود وضعیت اقتصادی 
دم می زنند، اما در میدان عمل، مردم هر روز شــاهد گرانی کاالها و اجناس هستند. 

9150007225
 آقای نوبخت! بســته اول حمایتی شــما که دردی از مردم دوا نکرد، اما امیدوارم 
بســته های بعدی حمایتی کــه وعده آن را دادیــد، بتواند گره ای از مــردم باز کند. 

9150000348
 از مسئوالن عزیز و دلسوزان نظام تقاضا دارم که توطئه جدید دشمن را که در عرصه 
اقتصادی ایجاد شده است، سرسری نگرفته و در مقابل آن تاکتیکی اتخاذ کنند. به نظر 

می رسد، یکی از راهکارها اعام وضعیت اضطراری و فوق العاده است. 9150000210
 بهترین راهکار برای شناسایی محتکران، استفاده از ظرفیت مردم و بسیج برای رسوا 

کردن آن هاست. 9350009655
 کسانی که هرگونه لوازم و خوارباری را احتکار می کنند باید کاالهای آن ها ازسوی 
دولت مصادره و خود آن ها هم روانه زندان شوند؛ این گونه افراد با بی تدبیری فقط فقر 

و گرانی را افزایش می دهند. 9350009683
 آقایان ظریف و روحانی باید به خاطر ایجاد وضع موجود، توبه کرده و همچنین درباره 

پیامدهای امضای قراردادهای محرمانه خود پاسخگو باشند.9150000211

پایان دوران بزن دررویی
ســپاه پاســداران اعام کرد در واکنش به حمله 
تروریستی اهواز و شهادت و زخمی شدن جمعی 
از هموطنانمان، در عملیاتی موشــکی و پهپادی 
مقر تروریســت ها در منطقه البوکمال و در شرق 
ســوریه را در فاصله 570 کیلومتری هدف قرار 
داده و تعدادی از عناصر تروریســت را به هاکت 

رسانده است.
با توجه به هشــدارهای مقامات کشــورمان در 
مورد اینکه تهدید امنیت جمهوری اسامی ایران 
خط قرمز محسوب می شود، این عملیات حاوی 
پیــام هایی مهم برای تروریســت های و حامیان 
منطقه ای و بین المللی آن اســت. اولین پیام آن 
است که دشمنان بفهمند دوران بزن دررویی به 
پایان رســیده است. در این راستا هرچه عملیات 
صورت گرفته محکم، قاطع و ویرانگرتر باشد اگر 
دشمنان از درک و فهمی برخوردار باشند، مسلماً 
وادار خواهند شد در اقدامات تخریبی خود علیه 
کشورمان صرف نظر کنند. پیام دوم در منطقه ای 
است که عملیات سپاه در آن صورت گرفته و هدف 
موشکباران قرار گرفته است. این محدوده که در 
شرق سوریه واقع شــده، تحت کنترل آمریکا و 
تروریست های همپیمان واشنگتن است. به همین 
دلیل این عملیات برای ایاالت متحده حاوی پیامی 
روشــن است؛ به این معنی که اگر شما بخواهید 
دســت به ماجراجویی بر علیه امنیت کشورمان 

بزنید، ما مقابله به مثل خواهیم کرد.
مسئله سوم این است که این حمله نشان داد وقتی 
سپاه تهدید می کند، مسلماً تهدید خود را عملیاتی 
خواهد کرد و این می تواند بر محاسبات و اقدامات 
بعدی دشــمن تأثیرگذار باشــد. پیام دیگر این 
عملیات این بود که به دشمنان نشان داد که سپاه 
از فناوری بسیار باالی موشکی برخوردار است؛ به 
طوری که موشک های نقطه زن شلیک شده، به 
طور کامل به محل مدنظر برخورد کرده و اهداف 
مورد نظر به طور کامل متاشی شده و هیچ کدام 

از موشک ها به خطا نرفته است.
پیام دیگر حمله ســپاه نوعی هشدار به حامیان 
تروریســت ها بود؛ به این معنی که حســاب کار 
دست آمریکا به عنوان فرمانده و دیگر کشورهای 
منطقه از جمله عربستان و امارات به عنوان حامیان 
مالی تروریســت ها بیاید که اگر بخواهند روزی 
دوباره اقدامی مشابه علیه کشورمان انجام دهند از 

عملیات انتقامی ما در امان نخواهند بود.
از ســوی دیگر، با توجه به تهدید دوباره سرلشکر 
رضایی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران در مورد اینکه 
حمله موشکی سپاه به مقر تروریست ها، تلنگر بود؛ 
گوشــمالی اصلی در راه است، باید اذعان کرد که 
سپاه از توان باالتری در زمینه تعقیب تروریست ها 
و حامیان آن ها برخوردار اســت. البته در صورتی 
که سپاه تصمیم بگیرد عملیات بزرگ تری علیه 

تروریست ها انجام دهد.
اگرچه ممکن اســت این حملــه با واکنش هایی 
از ســوی حامیــان منطقــه ای و بیــن المللی 
تروریســت ها مواجه شود؛ اما نکته مهم آن است 
که با این عملیات ما بر عزم جدی برای مقابله با 

تهدیدکنندگان امنیت ملی خود تأکید کرده ایم.
استفاده از هفت فروند پهپاد تهاجمی سپاه برای 
بمباران مقر تجمع و پشــتیبانی تروریست ها نیز 
نشان دهنده تحول بزرگی است که باید دشمنان 
روی آن حســاب باز کرده و برای آن فکری کنند 
و آن فناوری تعقیب و آســیب رساندن جدی به 

دشمن است که ایران از آن برخوردار است. 

خبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

سید هادی سید افقهی 
تحلیلگر مسائل بین الملل

صدای مردم   

خبــــــر

وال استریت ژورنال:
ناوهای آمریکایی در حال عقب نشینی از خلیج فارس هستند

فارس: یک روزنامه آمریکایی در گزارشــی تأکید کــرد: اگرچه دولت آمریکا 
لفاظی ها و فشارهای اقتصادی علیه ایران را شدت بخشیده، اما به نظر می رسد 
که در واقعیت، تمرکز اصلی روی ایران در راهبرد امنیت ملی این کشور درحال 
تغییر به ســمت روسیه و چین اســت. دولت »دونالد ترامپ« در سال جاری به 
طور بی وقفه لفاظی های خود را درباره تهدید ادعایی ایران شدت بخشیده است، 
اما ازســوی دیگر، مقامات و کارشناســان نظامی بر این باورند که ارتش آمریکا 
از حضــور خود در منطقه خلیج فارس کاســته  و ناوهــا، هواپیماهای نظامی و 

موشک های خود را عقب کشیده است.
بنا بر گزارش روزنامه »وال اســتریت ژورنال«، مقامات مطلع درخصوص استقرار ناوهای 
نظامی آمریکا گفته اند، از زمانی که ناو »تئودور روزولت« در ماه مارس گذشــته از خلیج 
فارس عازم اقیانوس آرام شد، هیچ یگان هواپیمابر آمریکایی جایگزین آن در منطقه نشده 
است و این طوالنی ترین زمان در دو دهه اخیر است که هیچ ناو هواپیمابری به این منطقه 

اعزام نشده است.
این گزارش می افزاید: »ناوهای هواپیمابر آمریکایی تا همین اواخر حضور دائمی در منطقه 
خلیج فارس داشــتند و هزاران نفر و ده ها هواپیمای نظامی و موشک و دیگر تجهیزات 
جنگی با خود همراه داشتند، اما آمریکا در مدت اخیر، این عدم حضور قابل توجه نیروی 

هوایی خود در منطقه را پر نکرده است«.
عاوه براین، مقامات ارشد نظامی آمریکا هفته گذشته به وال استریت ژورنال اعام کردند، 
»جیمز متیس« وزیر دفاع آمریکا نیز قصــد دارد در ماه اکتبر در تاش برای صف آرایی 
مجدد قابلیت های نظامی آمریکا خارج از خاورمیانه و متمرکز ساختن آن به سمت چین 
و روسیه، دست کم چهار سامانه موشکی »پاتریوت« را از اردن، کویت و بحرین خارج کند.

ایــن گزارش می افزاید: »این ناهمخوانی ظاهری میان برآوردها از تهدید ایران و وضعیت 
نظامی آمریکا در منطقه از عوامل مختلفی نشــأت می گیرد که از جمله آن می توان به 
تغییرات راهبردی آمریکا و محدودیت تجهیزاتی که این کشــور با آن روبه روست، اشاره 
کرد. گزارش راهبرد امنیت ملی سال 2018 آمریکا بیشتر روی چین و روسیه به عنوان 

بزرگ ترین تهدیدهای این کشور تمرکز دارد و محور آن دیگر ایران نیست.

سخنگوی وزارت خارجه:
حمله موشکی سپاه عملیاتی هماهنگ با پیامی مشخص بود

 سیاســت/ آرش خلیل خانه  سخنگوی 
وزارت خارجه اظهار داشت: پیام روشن حمله 
موشکی ســپاه به مقر گروه تروریستی االحواز 
در شــرق فرات، عزم راسخ جمهوری اسامی 
ایران در مبارزه ای مستمر، پایدار و جدی علیه 
کانون های پرورش، تولید، تســلیح و آموزش 

تروریسم در سطوح و طیف های مختلف است.
بهرام قاسمی در نشست خبری خود با رسانه ها در پاسخ به پرسشی درباره اینکه حمله 
موشکی دیروز به مقر تروریست ها در شرق سوریه پیامی برای آمریکا و عربستان داشت؟ 
با بیان اینکه اگر قرار بود همه پیام ها )کامی( بیان شود، سپاه در بیانیه خود آن را منتشر 
می کرد، افزود: هر اقدامی و حرکتی چه توسط بخش های نظامی در جهان و چه توسط 

سیاستمداران و دیگران بدون پیام نیست، حتماً پیام های ویژه و مشخصی دارد.

این حمله یک عملیات هماهنگ بود
 وی در پاسخ به پرسش یک خبرگزاری ترکیه ای که پرسید ایران نگرانی از تأثیر منفی 
این عملیات موشکی بر توافق آســتانه ندارد، با رد قاطع چنین نگرانی و تأثیری گفت: 
مسائل ســوریه تا حد زیادی حل و فصل شده و در موضوع ادلب هم نتایج الزم بدست 
آمده و همکاری ها در قالب روند آستانه ادامه خواهد داشت. اقدام نظامی ایران در برخورد 
با یک کانون بسیار مشخص و شناخته شده تروریست ها در یک نقطه خاص، یک حرکت 
هماهنگی بود که باید صــورت می گرفت و آغازی برای برخــورد جدی تر با گروه های 

تروریستی است.

سازوکار ارتباط مالی با اروپا را علنی نمی کنیم
قاســمی در پاسخ به پرسش دیگری درباره جزئیات ســاز و کار انتقال پول بین ایران و 
اتحادیه اروپا و اینکه عده ای آن را مشابه برنامه نفت در برابر غذا عنوان می کنند، گفت: به 
دالیل خاص و فشاری که آمریکا بر همه کشورها برای ممانعت از همکاری های اقتصادی 
با ایران وارد می کند، ساز وکارهای پیش بینی شده در مذاکرات بین ما و اروپا خیلی علنی 
و آشکار نشده و نخواهد شد. بنابراین اظهارنظرها در این موارد بیشتر گمانه زنی است، اما 

بحث نفت در برابر غذا و یا تعابیر دیگر را رد می کنیم.
وی در مورد اظهارات اخیر ظریف مبنی بر خروج ایران از برجام در صورت براورده نشدن 
انتظارات تهران هم تصریح کرد: بخش هایی به مراحل نهایی رســیده و تفاهم شــده و 
بخش هایی باقیمانده که فرصت داریم با توجه به پیچیدگی های موجود و ســخت بودن 
سازوکارهایی که به احتمال زیاد بخشی از آن ها جدید است، در مورد آن ها کار کنیم. اگر 
نتوانیم درباره بخش های باقیمانده تفاهم الزم را داشته باشیم، به احتمال زیاد مباحثی که 

از سوی آقای ظریف مطرح شد، مورد توجه نظام قرار بگیرد.

پیگیری حقوقی علیه شبکه های معاند
بهرام قاسمی در پاسخ به پرســش خبرنگار قدس درباره ضرورت واکنش وزارت 
خارجه از کانال های رسمی دیپلماتیک به دولت انگلستان نسبت به عملیات روانی 
و رسانه ای شبکه »بی بی سی« در دامن زدن به التهابات اقتصادی و تشویق مردم 
به هجوم به بازارها، اظهارداشت: اگر به حادثه تروریستی اهواز برگردیم و اقدامی 
که یک شبکه وابسته به دالرهای نفتی برخی کشورها در این کشور صورت داد، 
می توانــم دوباره تکرار کنم که ما اقدامات حقوقی الزم را در مورد این شــبکه با 
توجه به اســنادی که از ارتباط آن ها با برخی شبکه های تروریستی وجود داشت، 
دنبال کردیم و به همین خاطر کاردار ســفارت انگلیس به وزارت خارجه احضار 
و مراتب اعتراض ایران به این دولت اباغ شــد و این موضوع تا رسیدن نتیجه از 

راه های حقوقی دنبال خواهد شد و پیگیری می کنیم.
وی افــزود: قول هایی داده شــده که این موضوع در یک روند و پروســه حقوقی 
دنبال شــود. فکر می کنم ما شاهد مجموعه به هم پیوسته ای از کانون های تولید 
تروریســم و تبلیغاتی ایجاد شده برای این کانون های تروریستی در سطح جهان، 
برخی کشــورهای اروپایی و منطقه هستیم. بنابراین با توجه به قوانین حاکم بر 
دولت انگلیس امکان پیگیری سیاسی و حقوقی برای ما وجود دارد و فکر می کنم 
دیگر شــبکه های خبری در عرصه جهانی چه در اروپا و چه آمریکا باید در تاش 
برای شــناخت واقعیات ایران دقت بیشتری کنند و از اشاعه شایعات و خبرهای 
نادرســت خودداری کنند؛ زیرا در نهایت کار حرفه ای ادعایی آن ها مورد قضاوت 
مردم منطقه و ایران و جهان قرار خواهد گرفت و خود آن ها متضرر خواهند شد.

حج ابراهیمی 
یعنی حِج پس از 
انقالب اسالمی با 
حِج قبل از آن و 
حِج کشورهایی 
که بویی از مبانی 
اسالم و انقالب 
اسالمی نبرده اند، 
متفاوت است

بــــــــرش

شماره پیامک: 30004567

گزارش خبری
 اخبار   ساعت 2 بامداد دیروز، یگان موشکی 
نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به حمله تروریستی 
به  وابسته  عناصر  توسط  که  اهواز  در  اخیر 
گروهک های تکفیری صورت گرفت، در عملیاتی 
با نام »ضربت محرم« با 6 فروند موشک بالستیک 
سرکردگان  مقر  کرمانشاه،  از  زمین  به  زمین 
تروریست ها در کشور سوریه )منطقه البوکمال 
کیلومتری   570 فاصله  در  را  فرات(  شرق  در 
هدف قرار داد. موشک های شلیک شده از دو نوع 
ذوالفقار)750 کیلومتر( و قیام )800 کیلومتر( 
اهداف  به  عراق،  آسمان  از  عبور  با  که  بودند 
مورد نظر اصابت کردند. روی بدنه یکی از این 
موشک ها، سه شعار »مرگ بر آمریکا«، »مرگ بر 
اسرائیل« و »مرگ بر آل سعود« و عبارت »قاتلوا 
اولیاء الشیطان« )با دوستان شیطان بجنگید/ سوره 
نساء آیه76( نوشته شده بود. پس از شلیک 6 
موشک، هفت فروند پهپاد رزمی سپاه مواضع و 
مقرهای تجمع و پشتیبانی تروریست های مزدور 
استکبار جهانی را بمباران کردند. پهپاد صاعقه، 
یک پهپاد دوربرد بوده و قادر به حمل چهار بمب  
هوشمند و نقطه زن به نام بمب های 342 بود 
که با استفاده از این بمب ها می تواند اهداف را با 
دقت باال مورد اصابت قرار دهد. »پهپاد صاعقه« 
از کاس پهپادهای سیمرغ یا همان آرکیو 170 
ایرانی  بمب افکن  پهپاد  اولین  واقع  در  و  ایرانی 
است. بر اساس اطاعات دقیق دریافتی، در این 
مؤثر  عناصر  و  سرکردگان  از  تعدادی  عملیات 
جنایت اخیر تروریست ها به هاکت رسیده و یا 
مجروح شده اند، همچنین زیرساخت های آمادی 

و انبار مهمات آنان منهدم گردید.

 اولین عملیات برون مرزی پهپادهای سپاه 
سپاه پاسداران در حالی با صدور بیانیه ای به طور 

رســمی انجام این عملیات را بر عهده گرفت که 
این »اولین عملیات رسمی« پهپادهای رزمی سپاه 
در خارج از کشــور به شمار می آید. تاکنون دو بار 
سپاه پاسداران اعام کرده بود که در عملیات های 
برون مرزی، از پهپاد شناسایی استفاده کرده است. 
اولین بار در 28 خرداد ســال 96 سپاه پاسداران از 
پهپادهای شناسایی اش برای ثبت لحظات اصابت 
موشک ها با مواضع داعش در استان دیرالزور سوریه، 
اســتفاده کرد. در دومین عملیات نیز پهپادهای 
سپاه باالی ســر مقر فرماندهی و کمپ آموزشی 
تروریســت های حزب دموکرات حضور یافته و به 
طور زنده تصاویر لحظات اصابت موشــک ها را به 

مرکز فرماندهی عملیات ارسال کردند.

 جواب فشنگ را با موشک دادیم
در همیــن حــال، رئیس ســتاد کل نیروهای 
مســلح گفت: الزم بود تا با تروریست ها و منشأ 
این کار برخورد شــود و آن گوشمالی که رهبر 
انقاب فرمودند، اتفاق بیفتد. سرلشــکر باقری 
افــزود: منطقه ای که داعش در شــرق فرات در 
آن استقرار دارد، تحت تسلط ارتش آمریکاست 
و این موشــک ها به منطقه ای اصابت کرد که به 
منطقه تحت مســئولیت آمریکا نزدیک است. 
در همین حال، فرمانده نیروی هوافضای ســپاه 
با اشــاره به عملیات موشــکی و پهپادی سپاه 
علیه تروریست ها، گفت: تروریست ها از فشنگ 
استفاده کردند و ما با موشک جوابشان را دادیم. 
امنیت ملت ایران خط قرمز ماست و در برابر آن 
کوتاه نمی آییم. در پی این اقدام ارتش جمهوری 
اســامی با صدور بیانیه ای از عملیات موشکی 
سپاه علیه تروریســت ها قدردانی و اعام کرد: 
تروریســت ها بدانند هیچ تجاوزی بدون پاسخ 

نخواهد ماند. 

سخنگوی قوه قضائیه:
محکومان به اعدام 

باقری درمنی، وحید مظلومین 
و قاسمی هستند

قوه قضائیه

میزان: ســخنگوی قوه قضائیه با اعام اسامی 
محکومان به اعدام به جرم افســاد فی االرض در 
دادگاه های ویژه، تأکید کرد: این احکام غیرقطعی 

است و قابلیت رسیدگی مجدد دارد.
حجت االسام والمسلمین محســنی اژه ای در 
حاشــیه جلسه دیروز مســئوالن عالی قضایی، 
اظهارداشت: بنده روز یکشنبه در زنجان در رابطه 
با پرونده اخالگران اخیر نظام اقتصادی، مطالبی 

را مطرح کردم. با این حال این موضوع مورد سؤال 
خیلی ها بود که این افراد که در دادگاه های ویژه 
در تهران محکوم شده اند، آیا احکامشان قطعی یا 
قابل تجدیدنظرخواهی است؟ غیر از موارد اعدام، 

سایر احکام صادره قطعی است.
وی بیان داشت: افرادی که در چند روز اخیر در 
دادگاه های ویژه محکوم شده اند، 35 نفر هستند. 
حمید باقری درمنی فرزند محمد که دارای سابقه 

کیفری بوده و در این پرونده در دادگاه بدوی به 
عنوان مفســد فی االرض محکوم به اعدام شده 
اســت. وحید مظلومین فرزند حبیب اهلل هم به 

عنوان مفسد فی االرض به اعدام محکوم شد.
محمد اســماعیل قاســمی با اســم مستعار 
محمد ســالم فرزند غامعلی که این فرد نیز 
بــه اعدام محکوم شــده که حکــم همه قابل 

تجدیدنظرخواهی است.

خبر

قدس: 24 حزب و تشــکل در نامه ای به ســران قوا تأکید کردند: 
کلید واقعی حل مشــکات، بهره گیــری از ظرفیت های داخلی و 
منابع گسترده مادی و معنوی، توجه به دانش و تجربه موجود در 
کشورمان، به میدان آوردن مردم و استفاده صحیح و اصولی از نیروی 
انسانی جوان و بی نظیری است که در سراسر جغرافیای وطن مترصد 

فرصتی برای اثبات توانایی های خود هستند.
در این نامه آمده اســت: تحریم دشــمنان بیرونی، خودتحریمی 
توسط عناصر ناکارآمد داخلی و سوء مدیریت ها، مشکات معیشتی 
کم سابقه ای به ملت بزرگ و مجاهد ایراِن عزیز تحمیل کرده است 
و کشــور عماً با جنگ اقتصادی همه جانبه ای دست و پنجه نرم 
می کند.طراحی جنگ رسانه ای بی سابقه نیز بر پیچیدگی و سختی 

این نبرد افزوده است.
آنچه در این کارزار اهمیت ویژه و خاصی دارد، توجه به منبع عظیم 
ملت ایران بویژه جوانان متخصص و متعهد انقابی در عبور از این 
نوع رویدادهاست؛ بسیج این جوانان است که موضوع راهبردی »عدم 
بن بســت« و امیدآفرینی واقعی در جبهه خودی و یأس در جبهه 
دشمن را به وجود می آورد باور ما این است اگر وحدت مجموعه های 
دلبسته به انقاب و تأکید بر اقتصاد مقاومتی به طور واقعی شکل 
بگیــرد و انرژی های قوا و زیرمجموعه های آن ها و ســایر نهادها و 
سازمان ها به جای حاشیه سازی های بی مورد و هزینه زا، صرف خدمت 
سریع و دقیق به مردم شــود، برون رفت از مشکات به وجودآمده 
در فاصلــه زمانی کوتاهی امکان پذیر خواهد بود و باید بدانیم حل 
این مشکات پیِش رو راه حل اقتصادی دارد و دنبال راه های سیاسی 
گشتن، دادن آدرس غلط به مردم عزیز، و تشجیع بیشتر دشمنان 

است. بی شک »ما می توانیم« از شعارهای اصلی انقاب اسامی است 
که این کشور را تاکنون در شرایط مختلف به پیش برده و همچنان 
به جلو خواهد برد. دفاع مقدس یکی از این عرصه های تاریخی است. 
تجربه گرانسنگ 40ساله انقاب نشــان می دهد که هرگاه مردم 
به صحنه آمده اند و انســجام واقعی در نظر و عمل، شــکل گرفت 
و تجمیع نیروها به حل مشــکات معطوف شد، کشور با عبور از 
موانع به وجودآمده، وارد مرحله تازه تری از تحقق آرمان های انقاب 

اسامی و حل مشکات شده است.
برخی تلخی های بزنگاه های مختلف 40 ســال گذشته نیز اثبات 
می نمایند که اگر مردم از اداره کشــور خارج شــوند و در گزینش 
مدیران، تصمیم گیران و تصمیم سازان، شایسته ساالری کنار گذاشته 
شود و در تصویب قوانین راهگشا و نظارت بر حسن اجرای آن ها و 
نیز در برخورد جدی، قاطع، بدون ماحظه، فراجناحی و پیشگیرانه 
با مفاسد اقتصادی کوتاهی به وجود آید، خسارات متعددی به کشور 

تحمیل خواهد شد.
ما، تشــکل های انقابی صادرکننده این بیانیه، با اعام حمایت از 
هر گونه اقدامی که باری از مشــکات اندوهبار این روزهای اقشار 
مختلف مردم، بویژه مستضعفان عزیز جامعه، را کاهش دهد، از همه 
دست اندرکاران توقع داریم با کنار گذاشتن هر بهانه ای و طرد عوامل 
ناســالم و بی مسئولیت و با اتخاذ رویکرد جهادی، و اغتنام فرصت 
اعطای اختیارات ویژه و حکومتی به شــورای هماهنگی اقتصادی 
قوای سه گانه توسط رهبری حکیم انقاب اسامی، که در واقع اتمام 
حجتی عملی معظم له با مسئوالن کشور است، برنامه های عملی و 
زودبازدهی را برای حل مشکات سرسام آور گرانی و تورم کاالهای 

اساسی، کاهش قیمت و تثبیت بازار ارز و طا، رسیدگی خاص به 
وضع محرومان، به اجرا بگذارند، و کشور را از وضعیت بی تصمیمی 

فعلی اقتصادی خارج نمایند.
مشاهده بی تدبیری امروز و رهاشدگی حاد در عرصه تدبیر و مدیریت 
اقتصادی و معیشتی مردم، همچون خاری در چشم و استخوانی در 
گلو، جسم و جان همه دلسوزان انقاب را آزار می دهد، با این حال، 
ما آمادگی هر نوع همکاری و مشارکت خالصانه در حل مشکات 
مردم را داریم و چنانچه دولت محترم، دســتگاه قضایی و مجلس 
شــورای اسامی تمایلی به شنیدن و اســتفاده از راهکارها، نقطه 
نظرات و تجربیات مدیریتی را داشته باشند، آماده ایم همه توان خود 
را، بدون هیچ توقعی، در اختیار گذاریم. مردم فداکار کشــورمان و 
دوستان بین المللی انقاب اسامی و همچنین دشمنان قسم خورده 
و شکســت خورده در عرصه هــای نظامی و فرهنگــی بدانند که 
جمهوری اسامی قطعاً از این نبرد اقتصادی نیز با وحدت حداکثری 
و پیروی از منویات و تدابیر رهبر معظم انقاب، با سربلندی عبور 
خواهد کرد و آرزوی تحقیر عزت و استقال ملی را بر دل شیطان 

بزرگ و ایادی او خواهد گذاشت.
جبهه مردمی نیروهای انقاب، جبهه پایداری، جمعیت ایثارگران، 
کانون دانشگاهیان ایران اسامی، جبهه رهپویان، جبهه ایستادگی، 
جامعه اسامی مهندسین، حزب مؤتلفه، جمعیت عدالت و پیشرفت 
ایران اسامی، حزب توسعه و عدالت ایران اسامی، جامعه  اسامی 
ورزشکاران، جامعه اسامی کارمندان، جامعه انجمن های اسامی 
اصناف و بازاریان سراسر کشور، جمعیت جانبازان انقاب اسامی، 
جامعه اســامی فرهنگیان، جمعیت اسامی فرهنگیان، انجمن 
اسامی پزشکان، جامعه اسامی دانشــجویان، جامعه پیروان راه 
زینب، جامعه فاطمیون، جامعه اســامی ادوار نمایندگان مجلس 
شــورای اسامی، کانون اســامی فارغ التحصیان  شبه قاره هند، 

جمعیت وفاداران انقاب اسامی و حزب بیداری اسامی.

آیت اهلل آملی الریجانی خبر داد
احضار و اولتیماتوم شدید به 

سایت های قیمت ساز ارز
قضائیه گفــت: گردانندگان  قوه  رئیس  مهر: 
ســایت های قیمــت ســاز ارز باید ازســوی 
دادســتانی احضار و به آنان اولتیماتوم شدید 
داده شــود. بعید نیست برخی از آنان مصداق 

مفسد اقتصادی باشند. 
آیت اهلل آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی 
قضایی با اشاره به تاطم های بازار ارز، تصریح کرد: 
تاطم بازار ارز علل مختلفی داشته که از جمله 
آن می توان به فشل بودن زیرساخت های بانکی، 
افزایش نقدینگــی در جامعه، رکود و همچنین 
فشار دشمن اشاره کرد. در کنار همه این عوامل، 
عده ای سودجو نیز به این تاطم ها دامن می زنند 
و اقدام به قیمت سازی های واهی می کنند. اینکه 
یک سایت در ســاعات پایانی روز اعام می کند 
دالر 17 هزار تومان اســت و صبح قبل از آنکه 
اساساً معامله ای صورت گرفته باشد، قیمت 19 
هزار و 500 تومان را اعام می کند، واضح اســت 

که در حال قیمت سازی است.
وی با تأکید براینکه بازار ســوم ارز در مجموع دو 
درصــد کل نیازهای ارزی مردم را هم تشــکیل 
نمی دهد، افزود: متأسفانه همین قیمت سازی های 
غلط بر بازار تأثیــر می گذارند. ما منکر لزوم اقدام 
دولت در این زمینه و فشار دشمن خارجی نیستیم، 
اما نباید از چنین عوامل درونی سودجو نیز غفلت 
کنیم. از دادستان تهران خواسته ام که این سایت ها 
را بــه دقت رصد کنند. رئیــس کل بانک مرکزی 
فهرست چند ســایت خاص را که اقدام به قیمت 
سازی می کنند، ارســال کرده است. بر این اساس 
گردانندگان این ســایت ها باید ازسوی دادستانی 
احضار و به آنان اولتیماتوم شــدید داده شود. بعید 
نیست برخی از آنان مصداق مفسد اقتصادی باشند. 

واکنش های رسمی و مجازی به شلیک موشک های قیام و ذوالفقار

#گوشمالی _ سخت آغاز شد
 موضع روسیه و آمریکا 

»شان رایان« سخنگوی ائتاف آمریکا در اولین واکنش رسمی واشنگتن به حمات موشکی سپاه به 
تروریست ها اعام کرد: »نیروهای ایرانی بدون اطاع قبلی یک حمله انجام دادند«. در بخش دیگری 
از این بیانیه آمده است: »نیروهای ائتاف هنوز در حال ارزیابی و بررسی حمله هستند و هیچ نیرویی 
از ائتاف، در خطر قرار ندارد«. سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه در واکنش به پاسخ موشکی 

ایران به تروریست ها تأکید کرد، مبارزات ضدتروریستی در سوریه ادامه خواهد یافت.
 اصابت موشک های سپاه در ۳ مایلی آمریکایی ها

یک مقام وزارت دفاع آمریکا نیز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی اِن اِن اعام کرد: موشک های 
سپاه پاسداران در 3 مایلی نیروهای آمریکایی در سوریه فرود آمده اند. وی که شبکه تلویزیونی 
سی اِن اِن نامش را فاش نکرده است، مدعی شد: ماهواره  های شناسایی آمریکا چند روز پیش 

حرکت پرتابگرهای موشکی ایران را ثبت کرده بودند!
 #گوشمالی_سخت 

انتشــار این خبر در شبکه های مجازی، بافاصله موجی از واکنش ها را در پی داشت. کاربران 
فضای مجازی با هشتگ #گوشمالی_سخت به استقبال این انتقام موشکی رفته اند. این هشتگ 
اشــاره ای به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با مدال آوران بازی های آسیایی است که در 

واکنش به حادثه تروریستی اهواز گفته بودند: »تروریست ها گوشمالی سختی خواهند دید«.
اکانت منتسب به رحیم پور ازغذی عضو شورای عالی انقاب فرهنگی هم توییت کرده است: قدرت 
موشکی، اتفاقاً ضامن صلح و امنیت است. اگر استکبار بفهمد که قدرت دفاع از ملت خود را ندارید، 
برای حمله به شما وسوسه می شود. یکی دیگر از کاربران هم پیام این انتقام را گفته است: مهم ترین 
پیام حمله موشکی به داعش: موشک های ایران قابل مذاکره نیست! کاربر دیگری فاصله نیروهای 
آمریکایی تا محل اصابت موشک ها را نشان داده است و نوشته است: گوشمالی سخت تروریست ها، 
بیخ گوش شیطان بزرگ. کاربری هم به کنایه نوشته است: اینکه میگن ایزی الیف در عربستان و 
امارات و اسراییل کمیاب شده...راسته؟ بسیاری از رسانه های عرب زبان هم به صورت گسترده حمله 

موشکی سپاه علیه مواضع تروریست ها در سوریه را پوشش دادند.

حل مشکالت معیشتی با تکیه بر ظرفیت های داخلی
در نامه 24 تشکل سیاسی به سران قوا تأکید شد

سپاه پاسداران مقر تروریست های عامل حادثه اهواز را هدف قرار داد

ضربت ذوالفقار
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

پيش بينى برداشت 9000 تن ذرت از مزارع سازمان موقوفات ملك  آستان: مديرعامل سازمان موقوفات ملك آستان قدس رضوى گفت: پيش بينى مى شود 9000 تن ذرت علوفه اى طى سال جارى 
از مزارع سازمان برداشت شود.حميدرضا قاسمى، مدير عامل سازمان موقوفات ملك آستان قدس رضوى بيان كرد: اين سازمان در سال جارى نسبت به كشت ذرت در سطح 115 هكتار از مزارع قدس در منطقه 

فريمان و نيز مزارع رضوى در شهرستان چناران اقدام كرده است. وى افزود: برداشت ذرت علوفه اى از مزارع سازمان از دهم مهر ماه آغاز مى شود و حدود 20 روز به طول مى انجامد. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r خدمت رسانى روزانه 300 خادم و خادميار 
به زائران سالمند حرم رضوى

آستان: معاون اماكن متبركه و امور 
زائران آستان قدس رضوى گفت: به 
طور متوسط در طول سال، روزانه 
بيــش از 300 خــادم و خادميار 
رضوى به زائران سالمند بارگاه امام 

رضا(ع) خدمت رسانى مى كنند.
ســيد خليل منبتى معاون اماكن 
متبركه و امور زائران آستان قدس 

رضوى با تأكيد براينكه رفاه زائران ســالمند همــواره يكى از دغدغه هاى اصلى 
معاونت اماكن متبركه آستان قدس رضوى بوده است، تصريح كرد: با گسترش 
اماكن متبركه و طوالنى شــدن مسيرها تا روضه منوره، رفت  و آمد براى زائران 
ســالمند و كم توان سخت شده؛ از اين رو چند سالى است كه به  منظور تسهيل 
زيارت زائران سالمند و كم توان، عالوه بر خدمت رسانى با صندلى هاى چرخدار، 
59 دستگاه ماشين زائربر در ورودى هاى صحن هاى مختلف براى خدمت رسانى 

به اين دسته از زائران قرارگرفته است.
وى عنوان كرد: براى رفاه حال زائران و مجاوران، خودروهاى زائربر در چهار ورودى 
اصلى حرم مطهر به صورت شبانه روزى به زائران سالمند و كم توان تشرف يافته 
به حرم رضوى خدمت رسانى مى كنند. همچنين بتازگى انتقال زائران از خيابان 

آيت اهللا طبسى به حرم مطهر رضوى نيز با زائربرها انجام مى شود.
وى افزود: 59 زائربر در سطح اماكن متبركه و همچنين در دوربرگردان ها مستقر 
شــده  كه وظيفه خدمت رســانى به زائران كم توان و سالمندان را برعهده دارند. 
خادمان راننده اين زائربرها با دستگاه هايى كه ظرفيت 14 نفر را دارند در سه نوبت 

خدمتى حدود 826 زائر را جا به جا مى كنند.
منبتى با اشــاره به خدمت خادمان و خادميــاران رضوى در بخش صندلى هاى 
چرخدار ادامه داد: در هر كشيك 12 ساعته بخش صندلى چرخدار 120 خادم 
و 80 تا 150 خادميار رضوى، زائران سالمند و كم توان بارگاه رضوى را با صندلى 

چرخدار جابه جا مى كنند.
معاون اماكن و امور زائران آستان قدس رضوى بيان كرد: در گذشته، زائران جانباز، 
سالمندان و معلوالنى كه مجبور به استفاده از صندلى چرخدار بودند، مشكالتى 
را براى حضور در روضه منوره داشتند كه با تأكيد توليت آستان قدس رضوى در 
مسيرهاى تشرف زائران محترم از كفشدارى شماره 17 به رواق مبارك دارالواليه، 
از صحن آزادى به رواق مباركه دارالسرور، از رواق مباركه دارالسرور به رواق مباركه 
دارالسالم و از رواق مباركه دارالسياده به رواق مباركه دارالحفاظ جهت رفاه حال 
زائران، بويژه جانبازان، معلوالن، ســالمندان و ناتوانانى كه با صندلى چرخدار به 
سمت روضه منوره مشــرف مى شوند، پله هاى سنگى قبلى جمع آورى و سطح 

شيبدار (رمپ) نصب شده است.

با حضور كارشناسان و صاحب نظران در پرديس رضوان
متن و تصوير ادبيات دينى كودك و نوجوان 

آسيب شناسى مى شود
قدس: همزمان با هفته ملى كودك و نوجوان، همايش تخصصى «ادبيات دينى 
كودك و نوجوان؛ آسيب شناسى متن و تصوير» با حضور هنرمندان و صاحب نظران 
عرصه ادبيات كودك و نوجوان كشور، در پرديس رضوان دانشگاه بين المللى امام 
رضا (ع) برگزار مى شــود.  دكتر حميدرضا نويدى مهر دبير علمى و اجرايى اين 
همايــش، هدف از برگزارى آن را توجه جــدى به عرصه توليدات دينى ادبيات 
كودك و نوجوان كشور بويژه در مجامع دانشگاهى برشمرد و گفت: طرح مباحث 
مرتبط با ادبيات دينى كودك و نوجوان درحوزه پژوهش هاى دانشــگاهى، جزو 

اولويت هاى گروه زبان و ادبيات فارسى دانشگاه امام رضا(ع) است.
 وى گفت: اين نشســت تخصصى با همكارى كانــون پرورش فكرى كودكان و 
نوجوانان خراســان رضوى پنجشنبه 19 مهرماه جارى ساعت 8 صبح در سالن 

آمفى تئاتر پرديس رضوان دانشگاه امام رضا(ع) برگزار مى شود.

خـــبر

به زائران سالمند حرم رضوى
 معاون اماكن متبركه و امور 
زائران آستان قدس رضوى گفت: به 
طور متوسط در طول سال، روزانه 
 خــادم و خادميار 
رضوى به زائران سالمند بارگاه امام 

ســيد خليل منبتى معاون اماكن 
متبركه و امور زائران آستان قدس 
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نهم مهر ماه در تقويم   قدس/ على احمدى  
جمهورى اسالمى ايران به عنوان «روز همبستگى 
و همدردى با كودكان و نوجوانان فلسطينى» ثبت 
شده است. در چنين روزى در سال 2000 ميالدى 
«محمد الدوره» نوجوان 12 ساله فلسطينى درحالى 
كه پشت پدر خود پنهان شده بود تا از شر حمله 
نظاميان صهيونيست در امان باشد، هدف تيراندازى 
آن ها قرار گرفت و شهيد شد و پس از اين جريان 
تصوير شهادت «محمد الدوره» بار ها از شبكه هاى 
تلويزيونى پخش شد كه رسوايى رژيم اشغالگر قدس 

و حاميان اين رژيم را در دنيا، به دنبال داشت.
همزمان با اين روز با هماهنگى آستان قدس رضوى، 
بسيج دانش آموزى خراسان رضوى و دفتر جمعيت 
دفاع از ملت فلسطين خراسان رضوى بيش از 500 
نفر از نوجوانان زائر و مجاور از ايران اسالمى، عراق 
و لبنان به نمايندگى از نوجوانان كشورهاى اسالمى 
در صحن قــدس حرم رضوى اجتمــاع كردند تا 
حمايت هاى خود از كودكان و نوجوانان فلسطينى 

را به عرصه نمايش بگذارند. 
در اين برنامه مداحان و ذاكران به شعرخوانى حماسى 
پرداخته و در ادامه على كميلى، عضو شوراى مركزى 
اتحاديه بين المللى امت واحده، احمد صقر، نماينده 
حزب اهللا لبنان و حميد نــورص، نماينده فعاالن 
جوانان فلسطينى در اجتماع نوجوانان در سخنانى 
از كودكان و نوجوانان فلسطينى حمايت كردند و 
آن هــا را به مقاومت دعوت كردند. على كميلى در 
اين اجتماع با اشاره به اينكه مسئله اسرائيل، مسئله 
همه آزادى خواهان جهان است، عنوان كرد: امروز 
همه جوانان و نوجوانان انقالبى ايران بايد سر خود را 
با عزت و اقتدار باال بگيرند، چون اكنون ما در منطقه 
توانسته ايم در برابر زورگويى هاى مستكبران غربى 

بايستيم و عقب نشينى نكنيم.
وى اظهار كرد: دشمن براى اشغال فلسطين بيش 
از 50 ســال فكر و هزينه كرد؛ بنابراين ما نيز براى 
بيدارى جهانيان براى مبارزه با استكبار بايد برنامه 
ريزى صحيح و انديشه عميق داشته باشيم تا بتوانيم 
به اهدافمان دســت يابيم و در برابر ظلم استكبار 

جهانى بايستيم.

 امام خمينى(ره) پرچمدار مبارزه با اسرائيل
عضو شوراى مركزى اتحاديه بين المللى امت واحده 
با اشاره به پيروزى انقالب اسالمى در سال 1357، 

گفت: پيش از انقالب اسالمى، كشور ايران و شخص 
محمدرضا پهلوى تنها حامى اسرائيل در منطقه بود 
و به دنبال او برخى كشورهاى عربى نيز به حمايت از 
اقدامات او پرداختند، اما امام خمينى(ره) با بازگشت 
به ايران، با قدرت و صالبت، پرچم مبارزه با اسرائيل 

را بلند كردند.
وى در ادامه ضمن حمايت از مردم مظلوم فلسطين 
و دعوت آن ها به مقاومت، تصريح كرد: براى نابودى 
اسرائيل تالش و فعاليت انقالبى با چاشنى مقاومت 

نياز است.

 پايان عمر رژيم كودك ُكش صهيونيستى
در ادامه اين اجتماع احمد صقر از نماينده بســيج 
حزب اهللا لبنان در ســخنانى گفت: بــه برادران و 
خواهران جوان و نوجوان خود در فلسطين بخصوص 
غزه مقاوم مى گوييم كه آزادى شــما و سرزمينتان 
نزديك اســت و چيزى به پايان عمر رژيم كودك 

ُكش صهيونيســتى باقى نمانده 
است، پس مقاوم بمانيد و مبارزه 

كنيد.
اذعــان كرد: ما ســربازان  وى 
ســيد حســن نصراهللا از حزب 
اهللا لبنــان گــوش بــه فرمان 
امام خامنه اى، آمــاده هر گونه 
كمــك و همراهى بــا جوانان و 
نوجوانــان فلســطينى براى باز 
پســگيرى سرزمين هايشــان و 
آزادى قبلــه اول مســلمانان از 

بند رژيم غاصب صهيونيستى هستيم و هرگونه 
تجاوزگرى رژيم صهيونيستى و هم پيمانانش را 
سخت و محكم پاســخ خواهيم داد و بزودى به 
كمك برادران و خواهرانمان در ســرزمين هاى 
اســالمى بويژه ايران اســالمى، آزادى قدس و 

فلسطين را رقم خواهيم زد.

 محكوميت برخورد
غير انسانى رژيم غاصب اسرائيل

ريحانــه صادق نيا بــه نمايندگى 
از نوجوانــان ايــران اســالمى و 
بيانيه اى ضمن  الرضا در  مشــهد 
محكوم كردن جنايات رژيم اشغالگر 
گفت: در جهــان امروز بزرگ ترين 
جرم و جنايت كودكان و نوجوانان 
فلسطينى زاده شدن در سرزمين 
مادريشان است. برخورد غير انسانى 
رژيم غاصب اسرائيل با كودكان و 
نوجوانان فلســطينى نه تنها دل تك تك مسلمانان 
كه قلب هر انســانى را به درد و رنج وا مى دارد. رژيم 
استكبار با شكنجه و آزار و اذيت اين كودكان معصوم 
و قشر جوان را كه آينده ســازان و سرمايه هاى اين 
سرزمين مقدس هستند، هدف دشمنى و كين خود 

قرار داده است.

 نوجوانان ايران اسالمى؛ 
حامى نوجوانان فلسطينى

وى در ادامه تصريح كرد: نوجوانان انقالب اسالمى 
ايران، در ســال هاى متمادى همبستگى خود را با 
نوجوانان فلسطينى اعالم كرده اند و تا آخرين قطره 
خون حامى و پشــتيبان آن ها خواهند بود. امروز 
ما نوجوانان انقالبى و بســيجى مشهد الرضا اعالم 
مى كنيم با عنايت به قدرت الهى ما همان نســلى 
هســتيم كه رژيم صهيونيســتى را از روزگار محو 
خواهيم كرد. همچنين همزمان بــا برگزارى اين 
اجتماع گسترده، نخستين ايستگاه همبستگى با 
كودكان و نوجوانان فلسطينى به مدت سه روز در 
صحن قدس حرم مطهر رضوى برپا شــد و عموم 
عالقه مندان بويژه كودكان و نوجوانان مى توانند در 
اين مدت از ساعت 18 الى 21 از غرفه هاى نقاشى، 
پوســتر، عكس و كليپ، رفع شــبهات با موضوع 

فلسطين، سرود و تئاتر مفهومى ديدن كنند.

با تجمعى در صحن قدس حرم  مطهر رضوى صورت گرفت 

حمايت نوجوانان كشورهاى اسالمى از كودكان و نوجوانان فلسطينى

نخستين ايستگاه 
همبستگى با 

كودكان و نوجوانان 
فلسطينى به مدت 

سه روز در صحن 
قدس حرم مطهر 

رضوى برپا شد

بــــــــرش
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

جبران قدرت خريد مردم در بودجه 98  صدا و سيما: رئيس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه كاهش قدرت خريد مردم در بودجه سال 98 جبران خواهد شد، گفت: بايد در بودجه، ظرفيتى براى اين 
امر ايجاد كنيم. محمدباقر نوبخت در حاشيه صبحانه كارى اتاق بازرگانى ايران ادامه داد: به اين جهت اين بودجه، يك بودجه واقع بينانه است كه در آن كاهش قدرت خريد مردم نيز ديده شده است و بايد با توجه 

به ظرفيتى كه ايجاد مى كنيم، آن را جبران نماييم؛ به هرحال اميدواريم بودجه 98 با همه اين صعوبتى كه دارد، در وقت مقرر، مشابه سال هاى گذشته، تهيه و به مجلس ارائه شود.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r ،ارزش روز سهام عدالت
يك خانوار 5 نفره 22 ميليون تومان شد

مهر: ارزش روز سهم مشموالن سهام عدالت يك خانواده 5 نفرى كه سهام عدالت 
هر يك از آن ها يك ميليون تومان است، با توجه به رشد اخير بازار سهام در حال 
حاضر حدود 22 ميليون تومان برآورد مى شود. به گزارش ستاد ساماندهى سهام 
عدالت، ارزش سهام عدالت هر يك از مشموالن نيز با توجه به صورتحساب صادر 
شده براى آن ها و ميزان دارايى سهم خود، در حال حاضر حدود 4/36 برابر شده 

است.

40 هزار ميليارد تومان 
رانت خوراك پتروشيمى ها حذف شد

فارس:هيئت دولــت در اقدامى مثبت 
نرخ خوراك واحد هاى پتروشيمى را بر 
مبناى نرخ بــازار ثانويه تعيين كرد كه 
براين اساس رانت 30 تا 40 هزار ميليارد 
تومانى را از پتروشيمى ها گرفت. پيش 
از اين نرخ خوراك پتروشــيمى ها با ارز 
3800 تومانى محاســبه مى شــد و ارز 
حاصل از صادرات آن ها در ســامانه نيما و با قيمتى نزديك به 8000 تومان به 
فروش مى رســيد كه از اين محل رانتى بالغ بر 30 تا 40 هزار ميليارد تومان به 

صورت ساالنه نصيب پتروشيمى ها مى شد.

آغاز عرضه يك ميليون بشكه نفت در بورس از هفته آينده
ايرنا: معاون وزير نفت گفت: اميدوارم عرضه نفت خام در بورس انرژى از هفته 
آينده آغاز شــود كه در آن صورت به شــكل محموله هاى 5000 بشكه اى و در 

مجموع يك ميليون بشكه خواهد بود.
علــى كاردر درباره زمان آغاز عرضه نفت خام در بــورس، افزود: اكنون در حال 
بررسى و تهيه دستورعمل عرضه نفت در بورس انرژى هستيم كه در برخى موارد، 
بازنگرى خواهد شد. مديرعامل شركت ملى نفت درباره تصميم نهايى براى تسويه 
پول فروش نفت (مدل 20 درصد ريالى و 80 درصد ارزى كه پيش از اين مطرح 
شده بود) نيز اظهارداشت: دوباره در حال بررسى و بازنگرى آن هستيم، اما هنوز 
نهايى نشده است. معاون وزير نفت ادامه داد: نفت خام عرضه شده در بورس به 

صورت كامل براى صادرات اختصاص خواهد يافت.

ريزش قيمت ها در بازار خودرو
اقتصاد: بــا كاهش نرخ ارز، بازار خودرو 
هم تحت الشعاع قرار گرفت تا جايى كه 

كاهش قيمت در اين بازار هم آغاز شد.
بررســى ها از كاهش يــك تا يك و نيم 
ميليون تومانى قيمت برخى از خودرو ها 

حكايت دارد.
به گزارش تســنيم در معامالت ديروز 
بــازار خريد و فروش انواع خودروهاى داخلى پژو پارس با كاهش 1/5ميليون 
تومانى بــا قيمت 69 ميليون تومان، پــژو GLX 405 با كاهش 500 هزار 
تومانى بــا نرخ 55 ميليون تومان، پژو 206 وى8 با افت يك ميليون  تومانى 
حــدود 72 ميليون تومان و در نهايت ســمند EF۷ نيز با كاهش 500 هزار 

تومانى فروخته مى شود.
همچنين خودرو ســمند ال ايكس بــا كاهش 1 ميليون تومانى با قيمت 58 
ميليون تومان، پژو 207 اتوماتيــك با كاهش 1 ميليون تومانى با نرخ 110 
ميليون تومــان، پرايد 111 با افت 500 هزار تومانــى با قيمت 37 ميليون 
تومــان و پژو 206 تيپ 5 با كاهش 1/5 ميليون تومانى حدود 72 ميليون و 

500 هزار تومان معامله مى شود.

خبر

حاصل از صادرات آن ها در ســامانه نيما و با قيمتى نزديك به 

بــازار خريد و فروش انواع خودروهاى داخلى پژو پارس با كاهش 

 اقتصاد/ زهرا طوسى   بعد از اوج گيرى 
قيمت ارز، ســكه و طــال از ديروز و با اعالم 
دولــت مبنى بر ورود به بازار ارز، تب تبديل 
دارايى ها به سكه و ارز فروكش كرد؛ كشتى 
دالر در مرز 14 هزار تومان به گل نشست و 

بازار داغ فلزات گرانبها نيز از سكه افتاد.
قيمت دالر كه طى روزهاى اخير اوج گرفته 
بــود از ديروز همزمان بــا رونمايى از اخبار 
جديــد ارزى بانك مركزى، ســير نزولى را 
پيش گرفته اســت. طبق اعــالم دولت، در 
جلسه سران قوا به رئيس كل بانك مركزى 
اختيار تمام براى ورود در بازار ارز داده شد؛ تا 
بتواند از طريق بانك ها و صرافى هاى مجاز در 
بازار ارز مداخله و اقدامات الزم براى كنترل 

نرخ ارز را انجام دهد. 
از سوى ديگر طى روزهاى اخير بانك مركزى 
اعالم كرده بود كه از اين هفته ارز خدماتى 
را از طريــق نظام بانكــى در اختيار مردم 
قــرار مى دهد و بر همين اســاس 11 بانك 
را مســئول توزيع ارز خدماتى 
بين مردم كرد؛ رسانه اى شدن 
اين موارد در كنار خبر اعدام 
سلطان ســكه و اعالم حكم 
اخاللگــران اقتصادى موجب 
شد تا سياســت ارزى بانك 
مركزى پيش از ابالغ اثر خود 
را در بــازار بگذارد. در همين 
مثبت  ســيگنال هاى  راستا 
ديگرى نيز به بــازار مخابره 
شــده اســت كه مى توان به 
راه اندازى كانال هاى مالى براى 
تسهيل تجارت با ايران تا دهم 
آبان ماه اشاره كرد كه مسئول 
سياســت خارجى اتحاديه اروپا آن را اعالم 

كرده است. 
برخوردهاى قاطع در روزهاى اخير با سه گروه 
ســبب نگرانى دالالن ارز و سكه شده است.
1- برخــورد پليس فتا بــا مدير گروه هاى 
تلگرامى و مدير ســايت هايى كه بر رشــد 

لحظه اى نرخ ارز و سكه تاثير داشته اند.
2- برخورد و بازداشــت تعداد قابل توجهى 
از دالالن ارز در شــهرهايى همچون تهران، 

اصفهان، مشهد و شيراز نيز بر مهار جوالن 
دالل هاى ارز و سكه موثر بوده است.

3- صدور احكام اعدام مفســدان اقتصادى 
همچون سالطين سكه و قير و صدور حكم 
زنــدان 32 نفر ديگر موجب فروكش كردن 

تب دالل بازى در بازار شده است.
اما مشاهدات ميدانى گواهى مى دهد كه به 
موازات ريزش قيمت ها و فروكش كردن تب 
تبديل دارايى ها، تعداد فروشنده ها در بازار ارز 
و طال افزايش يافتــه و قيمت ها، به صورت 
آسانسورى سير نزولى خود را طى مى كنند 
و به گفته فعاالن بازار ســرعت تغييرات به 
حدى اســت كه آنچه درباره قيمت ها گفته 
مى شود را بايد «لحظه اى» دانست. با افزايش 
مراجعه مردم، براى فروش ارزهاى خانگى، 
يعنى همان ارزهايى كه چند روز پيش براى 
خريد آن صف كشيده بودند، قيمت ارز را كه 
به ســقف 19 هزار تومان رسيده بود تا مرز 
14 هزار تومان پايين كشيد و كار به جايى 
رسيده كه صرافى ها دست از خريد كشيدند 
و دالل ها نيز خريدهايشان را روى رقم هاى 

11 و 12 هزار تومان بستند. 
در زمان تنظيم اين گزارش با ورود دالرهاى 
خانگى به بازار، ارز در كانال 14 هزار تومان 
متوقف و ســكه نيــز از 5 ميليون تومان به 
كانال 4 ميليون تومان عقب نشــينى كرد 
و طال نيز فعالً به گرمــى 440 هزار تومان 
رضايت داده اســت و اين در حالى است كه 

كارشناســان كاهش قيمت هــا را دامنه  دار 
توصيف كــرده و معتقدنــد ريزش ها ادامه 
خواهد داشت. آن ها معتقدند بايد آماده موج 
ارزانى در كاالهايى باشيم كه حيات خودشان 

را با دالر گره زده بودند.
به گفته سعيد مجتهدى كارشناس و فعال 
بازار ارز سير نزولى قيمت ها، در اثر افزايش 
عرضه ارز در واكنش به افت نسبى قيمت ها، 
كاهش تقاضاى ارز مسافرتى در فصل پاييز 
و بخشنامه بانك مركزى براى ارز خدماتى 

اتفاق افتاده است.
محمد كشــتى آراى رئيس اتحاديه طال 
و جواهــر در گفت و گو بــا خبرنگار ما نيز 
مى گويد كه علــت اصلى كاهش قيمت ها 
كه در بازار مسكوكات طال نمود بيشترى 
دارد، بــه بازار ارز مربوط اســت. به گفته 
وى، بــا اقدام بانك مركــزى براى فروش 
ارز خدماتى و تصميم شــوراى هماهنگى 
اقتصادى سران قوا درباره بازار ارز و ورود 
بانك مركــزى براى مديريت ايــن بازار، 
قيمت ارز كاهش و بــه موازات آن طال و 
ســكه نيز با افت قيمتى شديد مواجه شد 

كه در نوع خود بى سابقه بوده است.
وى مى افزايــد: نتيجه اين عرضه ها و به هم 
خــوردن عرضه و تقاضا، روى طال و ســكه 
بســيار ملموس بود، كاهش ها كــه از روز 
يكشنبه شــروع شده بود در روز دوشنبه به 
اوج خود رسيد و طبق پيش بينى همچنان 

ادامه خواهد داشت.
وى با اشــاره به اينكه روند تغييرات قيمتى 
سريع شده، تأكيد مى كند: هم اكنون ترس 
ناشى از كاهش بيشــتر قيمت سبب شده 
است؛ خيلى از كسانى كه طال اندوخته كرده 
بودند براى فروش هجوم بياورند و اين عرضه 
بيش از حد، موجب كاهش بيشتر نيز خواهد 
شد.عباس شــرفى، صراف فعال در بازار در 
گفت و گو با خبرنگار ما مى گويد: بسته جديد 
ارزى، بخصوص مشوق ها و تسهيالت ارزى 
باعث افزايش عرضه ارز خانگى از پنجشنبه 
گذشته شد و ما به مرور شاهد كاهش قيمت 
ارز هســتيم، طى اين چنــد روز صرافى ها 
دست به عصا راه رفته اند و خريد نمى كردند 
پيش بينى مردم هم اين است كه قيمت ها 
پايين خواهــد آمد به هميــن دليل براى 
جلوگيرى از ضرر، فروشنده شده اند البته اگر 

خريدارى پيدا كنند.
صادق النجاه ديگر صرافى مجاز نيزمى گويد 
ما از زمانى كه دالر به 16 هزار تومان رسيد 
خريد را متوقــف كرديم، تنهــا زمانى كه 
خريدارى وجود داشت به شكل واسطه عمل 
كرده و خريدار و فروشــنده را به هم وصل 

مى كرديم.
وى با بيــان اينكه قيمــت دالر همچنان 
پايين مى آيــد، تأكيد مى كند كه هنوز هم 
خريدار نيستيم و ريسك چنين معامله اى 
را نمى پذيريم. مردم نيز دو روز اســت دالر 
نمى خرند و معتقدم اگر به همين روال ادامه 
دهند قيمت ها به زيــر 10 هزار تومان نيز 
خواهد رســيد. محمود صحرا بيگى با اشاره 
به افت شديد قيمت ارز مى گويد: االن هيچ 
كس خريدار نيســت و به همين دليل نرخ 
لحظه اى كم مى شود. وى مى افزايد: از وقتى 
مردم احتمال دادند ارزانى در بازار ارز اتفاق 
مى افتد فروشنده شده اند ما هم خريد نداريم 
و تنها اگر مشــترى مراجعه كند دست به 

دست مى كنيم.
اين صــراف تأكيد مى كند: قيمت ارز كامًال 
به عرضه و تقاضا بستگى دارد و اگر مردم به 
همين روال فروشنده باشند به احتمال زياد 

دالر به رقم 10 هزار تومان خواهد رسيد.

در پى برخورد با دالالن و دانه درشت ها، عرضه ارز خانگى در بازار تشديد شد

صف هاى شلوغ فروش سكه و دالر  پيش فروش جديد
 9 محصول سايپا از امروز

نقــدى 9 محصول  فروش  پيش  اقتصاد: 
شركت سايپا آغاز شد.

در اين طرح، سود مشاركت 15 درصد و سود 
انصراف 12 درصد، همچنين تاريخ ارســال 

دعوتنامه، هفته چهارم ماه ذكر شده است.
در اين بخشــنامه، ثبــت نام صرفــاً براى 
مشــتريان فاقد خودرو (فاقــد پالك ملى 
فعال) كه 18 ماه اخير اقدام به خريد خودرو 

نكرده اند، مجاز است.

بانك مركزى دخالتى 
در تخصيص ارز ندارد

صدا و ســيما: روند پرداخت ارز دولتى به 
واردكننــدگان كاال از تيرماه ســال جارى 
تغيير كرده كه بانك مركزى دخالتى در آن 
نداشته است و سه وزارتخانه صنعت، معدن و 
تجارت، كشاورزى و بهداشت به عنوان مرجع 
و مسئول تصميم گيرى در زمينه تخصيص 
ارز به واردكنندگان كاال براساس اولويت عمل 

مى كنند.

تورم توليد 18/2 درصد شد
تسنيم: شاخص بهاى توليدكننده در ايران 
در 12 مــاه منتهى به شــهريور ماه 1397 
نســبت به 12 ماه منتهى به شــهريور ماه 
1396 بــه  ميزان 18/2 درصد افزايش يافته 

است.

ورود مسكن به فاز ركود تورمى 
فارس:مدير علمى طرح جامع مســكن با 
تأكيد بــر اينكه پيش بينى ســاخت 900 
هزار مسكن در سال در طرح جامع مسكن 
مى تواند تغيير كند، اما سياســت ها همان 
اســت، گفت: مسكن وارد ركود تورمى شده 
اســت.فردين يزدانى در پاسخ به اين سؤال 
كه با توجه به نوســانات نرخ ارز آيا مى توان 
وضعيت آينده مســكن را پيش بينى كرد، 
اظهارداشت: بازار مسكن در وضعيت خوبى 
نيست و وارد ركود تورمى شده است و بعيد 

است از اين حالت خارج شود.

خبر

در زمان تنظيم 
اين گزارش با ورود 
دالرهاى خانگى به 
بازار، ارز در كانال 
14 هزار تومان 
متوقف و سكه نيز 
از 5 ميليون تومان 
به كانال 4 ميليون 
تومان عقب نشينى 
كرد
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

دیدگاه وزیر علوم درباره موج مهاجرت دانشجویان خانه ملت: وزیرعلوم درباره اما و اگرهای مربوط به به راه افتادن موج مهاجرت در میان دانشجویان توضیحاتی ارائه کرد. منصورغالمی 
درباره به راه افتادن موج مهاجرت درمیان دانشجویان با توجه به شرایط کنونی گفت: اینکه دانشجویان ایرانی برای تحصیل یا فعالیت های کاری به خارج از کشور بروند، چیز عجیبی نیست و ربطی به 

شرایط اقتصادی ندارد. وی افزود: اعتقاد دارم، دانشجویان ایرانی هرجا بروند، برمی گردند و رفتار آن ها متأثر از اقتصاد کشور نیست.
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خبر

چرا این هشتگ؟

دکتـــــر حجــــــت عبد المـــلکی؛ 
معاون اشتغــــال زایی و خودکفایـــی 
کمیتـــــــه امـــداد امام خمینی)ره( 
دراین باره به قــدس می گوید: بنده به 
دلیل کسوت معلمی در دانشگاه و هم به 
لحاظ فعالیت در حوزه اقتصاد مقاومتی 
با جامعه دانشــجویی خیلی درارتباط 
هستم. بنابراین وقتی در فضای مجازی 
از بچه های جوان پیام هایی برایم آمد که 
نشان می داد ازدواجشان صرفاً به خاطر 
ناتوانی در تهیه طال متوقف شده است، با 
راه انداختن این هشتگ خواستم ازدواج 
بدون طال را ترویج کنم. وی با اشــاره به 
اینکه جوان ها خیلی احساس نیاز به طال 
نمی کنند، اما طوری به آن ها القا می شود 
که عدم تهیه طال برای عروس به هنگام 
ازدواج چیز خیلی زشت و قبیحی است، 
می افزایــد: این موضوع نشــان می دهد 
بــا یک خودتحریمی روبه رو هســتیم. 
بنابراین هدف از راه انداختن هشــتگ 
یاد شده، این اســت که به عنوان افراد 
بالغ و عاقل تر اصراری نداشته باشیم که 
جوانان اگر طال نداشتند، ازدواج نکنند 
چــون می توانند بعداً خریــداری کنند.  
وی می افزاید: اینکه رســانه های بیگانه 
می گویند، طالهای خود را نفروشــید یا 
ســعی کنید طال و ارز بخریــد و از این 
قبیل. یعنی به صورت کامالً برنامه ریزی 
شده به دنبال تخریب فرهنگ عمومی و 
افزایش فقر در جامعه آن هم به دســت 

افراد جامعه هستند. 

 نه سرمایه مردان، نه پشتوانه زنان

دکتر مجیـــــد ابهری؛ پژوهشــگر و 
متخصـــــــص علوم رفتـــاری، راه 
انداختن کمپیـــــن ازدواج بدون طال 
را حرکتی مثبت و درراســتای حذف 
برخی از موانع ازدواج ارزیابی می کند و 
به قدس می گوید: طال نه برای مردان 
سرمایه مناسبی می شود و نه پشتوانه 

محکمی برای زنان.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بعضی از 
تهیه  می کننــد،  تصــور  خانواده هــا 
جواهرات برای دخترشان ازسوی داماد 
به هنــگام ازدواج یا تعیین مهریه های 
بســیار ســنگین برای عروس، ضامن 
خوشبختی می شــود، می افزاید: قطعاً 
این تصور اشــتباه اســت چــون اگر 
ایــن طور بود، هم اکنــون 3500 نفر 
بابــت ناتوانی در پرداخــت مهریه در 

زندان های کشور نبودند. 
این اســتاد جامعه شناسی با اشاره به 
اینکه جوانــان ما دالیل مختلفی برای 
فرار از ازدواج مطرح می کنند که یکی 
از آن ها تهیه سرویس طال و هدیه آن 
به عروس به هنگام برگزاری مراســم 
عقد است، تصریح می کند: با توجه به 
اینکه طال ارزش افزوده چندانی ایجاد 
نمی کند و پشــتوانه محکمی هم برای 
بنابراین  نیست،  زوجین  زندگی  تداوم 
خانواده ها و مسئوالن باید برای از بین 
بردن موانــع ازدواج که تهیه طال یکی 
از آن هاســت، گام های مفید و مؤثری 

بردارند.

شیء پروری و شیء سروری

امان اهلل قرایی مقدم؛ از استادان جامعه 
شناسی کشـور هم راه انداختن هشتگ 
ازدواج بدون طال را از لحاظ نظری، ایده 
مثبتــی می داند، اما با اشــاره به اینکه 
درحال حاضر ذهنیــت حاکم بر اذهان 
مردم جامعه مادیات و شیء پروری است 
و همه چیز با مادیات و شــیء سروری 
ارزیابی می شــود، می افزاید: اآلن مسئله 
پول و تشــخص طلبی براساس مادیات 
است. یعنی اشــیا سرور مردم شده اند و 
افراد از اشــیایی که دارند، مثل ماشین، 
جواهرات، خانه و... شخصیت می گیرند 
و فخرفروشــی می کنند. وی با بیان این 
احتمال که خانواده پسر بگویند، عروس 
شان با یک دســت لباس به خانه آمده 
است، می گوید: این ایجاد مشکل می کند؛ 
وگرنه از لحــاظ نظری، راه انداختن این 
هشتگ خوب است، اما عملی کردن آن 

کار مشکلی است. 
وی در همین زمینــه می افزاید: جامعه 
راه خــودش را مــی رود و این حرف ها 
به گوش مــردم فرو نمی رود. وقتی پای 
ازدواج پیــش بیاید، حــرف خرید طال 
و جواهر و... هم بــه میان می آید چون 
جامعه طبقاتی شده است و طبقات هم 
امتیازخواهی می کنند. شاید دختر امروز 
به ظاهر بگوید که اشــکال ندارد، اما دو 
روز بعد وقتی ازســوی کســی سرزنش 
شود، تمام شخصیتش فرو می ریزد چون 
مسئله وجهه خواهی است. همه ما وجهه 

می خواهیم. 

مانع تراشی برای جوانان 

دکتر جعفــــر بای یکی دیگر از جامعه 
شناســان نیز در گفت و گـــو با قدس 
ایده کمپین ازدواج بدون طال را بســیار 
ارزشمند و فوق العاده توصیف می کند و 
می گوید: این کمپین آثار بسیار مثبتی به 
دنبال خواهد داشت. بنابراین دعا می کنم 
که خدا به کســانی که در پیشــبرد این 
کمپین تالش می کنند، توفیق بدهد. وی 
خریــد و نگهداری طالجات را در خانه ها 
یکــی از عوامل رکود اقتصادی می خواند 
و می گویــد: طال کارایــی چندانی برای 
خانواده ها ندارد در حالــی که اگر پولی 
که بابــت خرید و نگهــداری آن صرف 
می شــود در حوزه تولید سرمایه گذاری 
شــود، قطعاً در اقتصاد خانواده و به تبع 
آن در اقتصاد کشــور تأثیرگذارتر خواهد 
بود. وی می گوید: بعضی از خانوارها با نگاه 
ســرمایه ای به طال خرید و نگهداری این 
شــی را زینت زن و آبروی مرد در خانه 
می دانند در حالی که اعتبار خانه و خانواده 
به چیزهای دیگری اســت؛ ضمن اینکه 
ارزش افزوده طال هم زیاد نیست و خیلی 
نمی توان روی سرمایه ای بودن آن حساب 
بــاز کرد. طال ارزش افزوده باالیی ندارد و 
سرمایه گذاری در حوزه تولید منطقی تر 
و بمراتب سودآورتر است. وی در خاتمه 
می گوید: با توجه به استقبال بسیار خوبی 
که از کمپین ازدواج بدون طال در فضای 
مجازی شده اســت، فکر می کنم ظرف 
کمتــر از یک دهه ایــن موضوع به یک 

فرهنگ تبدیل و نهادینه شود.

نشست خبری

 معاون وزیر بهداشت پاسخ داد

چرا »اسپینرازا« در ایران تحت پوشش بیمه نیست؟

جامعه: »آیا مردم حاضرند برای دو ســال طول عمر بیشــتر 
 یک نفر، یــک میلیارد هزینه کنیم؟« این عبارت بخشــی از 
گفت و گوی وزیر بهداشت در پاسخ به پرسش مجری یکی از 
برنامه هــای تلویزیونی بود که از تأمین هزینه بیماری اس ام ای 

)SMA( پرسیده بود.
پس از آن؛ افراد و گروه های مختلفی نســبت به این اظهارات 

واکنش نشان داده و حتی خواهان عذرخواهی وزیر شدند.
این اظهارات در حالی عنوان شــد که چند روز پیش از آن نیز 
جمعی از خانواده های بیماران مبتال به SMA از اســتان های 

مختلف کشور به دلیل پیگیری نشدن مطالبات دارویی و درمانی 
فرزندانشــان ازسوی وزارت بهداشــت در مقابل این وزارتخانه 

تجمع کرده بودند.
پس از گذشــت چند روز از این اظهارات قاضی زاده هاشــمی 
»همچون گذشــته« نه تنها حاضر به عذرخواهی نشــد، بلکه 

درخصوص اعتراضات نیز از خود واکنشی نشان نداد. 

  اسپینرازا یک داروی ۱۰۰ درصد مؤثر نیست
اما دیروز وقتی معاون وزیر بهداشت همچون هفته های گذشته 
به میان خبرنگاران آمد، عالوه بر اظهارنظر درخصوص موضوعات 
مختلف ناگزیر شــد به پرسش خبرنگاران در این خصوص هم 

پاسخ دهد. 
دکتــر ایرج حریرچی پس از اینکه از ویژگی های این بیماری و 
انواع آن گفت، به این نکته اشاره کرد که برای این بیماری یک 
داروی جدیدی به اســم »اسپینرازا« معرفی شده که یک دوز 
درمانی آن ۷50 هزار دالر است که با دالر آزاد حدود ۱0 تا ۱۲ 
میلیارد تومان می شود. درعین حال باید توجه کرد، هنوز هزینه 
اثربخشی این دارو ثابت نشده و قیمت باالیی هم دارد؛ به همین 
علت در آمریکا و بســیاری از کشورهای اروپایی تحت پوشش 

بیمه نیســت، اما در کشور ما طوری القا شده که انگار این یک 
داروی ۱00 درصد مؤثر اســت که در ایران تحت پوشش بیمه 

قرار نگرفته است.

  به صرفه بودن تولید اسپینرازا را بررسی می کنیم
وی گفت: دنیا به این نتیجه رســیده که هزینه در این حوزه را 
صرف غربالگری کند که جنینی به این بیماری مبتال نشود. ما 
هم برای این موضوع کمیته ای ایجاد کرده ایم تا بررسی کنیم که 

آیا تولید داخل این دارو مقرون به صرفه خواهد بود؟
حریرچی همچنین اظهار کرد: شرکت های دارویی تولیدکننده 
برای مارکتینگ خود گاهی دارو را روی افرادی به صورت رایگان 
آزمایــش می کنند و یا اینکه چند ماه دارو را به صورت رایگان 
به بیماران می دهند، اگر قرار باشد ما از دارویی استفاده کنیم، 
حتماً آن دارو باید تأییدیه های بین المللی را داشته و از مسیرهای 

قانونی قابل دسترس باشد.
وی در ادامه با بیــان اینکه در کنار مباحث علمی و اقدام های 
خیرخواهانه در این زمینه شاهد فضاسازی هایی با قصد تخریب 
نیز هستیم، ادامه داد: ما به دنبال حل مشکالت خانواده های این 

بیماران هستیم، اما جوسازی رسانه ای موضوع دیگری است.

قدس زوایای کمپین حذف طال از میان الزامات ازدواج را بررسی می کند

# ازدواج _ بدون _ طال
خبر

جوان ها خیلی 
احساس نیاز به 

طال نمی کنند، اما 
طوری به آن ها القا 

می شود که عدم 
تهیه طال برای 

عروس به هنگام 
ازدواج، چیز خیلی 

زشت و قبیحی 
است

بــــــــرش
 جامعه/ محمود       مصد      ق  اگر بیکاری، 
نداشتن درآمد مالی مناسب و فراهم نبودن 
امکان تهیه مسکن تا همین سه چهار ماه 
پیش، از عمده موانــع جوانان برای ازدواج 
بود، حاال گرانی سکه و طال هم به این موارد 
اضافه شده اســت. حاال با گران شدن نرخ 
طال و جواهرآالت حتی بعضی از جوان ها که 
از شغل و درآمد مناسب برخوردار هستند 
و تمایل به ازدواج هم دارند به دلیل ناتوانی 
در تهیه سرویس طالی عروس و انجام این 
ســنت دیرینه مجبورند ازدواج شان را به 
وقت دیگری موکول کنند؛ به این امید که 
مســئوالن به فکر چاره کار بیفتند و شاید 
روزی قیمت سکه و طال به قیمت ماه های 
قبل بازگــردد؛ آرزویی کــه البته به نظر 
نمی رسد به این زودی برآورده شود. شاید 
به همین دلیل است که خود مردم دست 

به کار شده و در صدد ارائه راهکارهایی برای 
کم کردن اثرات منفی افزایش قیمت طال 
بر امر مقدس ازدواج برآمده اند. هشــتگ 
»ازدواج بدون طال« یکــی از راهکارهایی 
اســت که بتازگی در قالــب یک کمپین 
مطرح شــده و به نظر می رســد از سوی 
کاربران فضای مجازی استقبال خوبی از آن 
شده است. این کمپین از ازدواج کم هزینه و 
بدون خرید طال حمایت می کند و در تالش 
اســت تا بگوید باید بعضی از فرهنگ ها و 

سنت ها را کمرنگ و کمرنگ تر کنیم. 

 الزمه زندگی مشترک
اولین توییت را دکتر حجت اهلل عبدالملکی؛ 
تحلیلگر اقتصادی و معاون اشتغال زایی و 
امام خمینی)ره(  امداد  خودکفایی کمیته 
با این مضمون اســتفاده کــرد: ازدواج_

بدون_طــال. خیلی از زوج هــای جوان به 
دلیل گرانی و عدم امکان خرید طال دارن 
ازدواج شون رو عقب میندازند. این هشتگ 
رو ترویج کنیم تا فرهنگ بشه و زوج هایی 
که نمی تونن طال بخرن اول زندگی احساس 
خجالت نکنن. الزمه زندگی مشترک تفاهم، 
عشــق و محبته و البته یک سقف محدود 
و لوازم زندگی اولیه. این اظهارنظر، واکنش 
مثبت بســیاری از کاربران را درپی داشت. 
فهیمه آقاخانی در هشــتگ ازدواج بدون 
طال می گوید: یک ماه پیش دامادی داداشم 
بود؛ خانمش سرویس طال نخرید و خرید 
عقد را هم به حداقل رســاند! با سن کمی 
که داره، جالبه که اصالً حرف مردم واســه 
ش مهم نبود و آرامش روانی بعد از عروسی 

را ترجیح داد به ماه ها دغدغه قرض و وام!
همچنیــن فاطمه محبی هــم می گوید: 

توی ایــن گرونیا، اون کســی که قربانی 
می شه، جوون مجردیه که 
می خــواد ازدواج کنه، ولی 
به خاطر رســم و رســوم 
دست و پاگیر، حتی جرئت 
خواستگاری!  بره  نمی کنه 
آیــا پــدر و مادرها مقصر 
نیستن که از افکار سنتی، 
کوتاه نمیــان و ازدواج رو 
اشتباه  اقتصادی  معامله  با 
گرفتن؟ کاش به گوششون 
برســه. معین یزدانی یکی 
از کاربرانی است که تجربه 
عدم خرید طال را داشــته. 
وی با این مضمون توییت 

زده:  ازدواجمــون بدون طال بود وقتی که 
ازدواج، بدون طال مد نبود...

اولتیماتوم پلیس به اخاللگران تردد کامیون ها و تانکرها
انتظامی گفت:  نیروی  فرمانده  فارس: 
کســانی که در جاده هــا اخالل کرده و 
مانع از تردد کامیون ها و تانکرها شده اند، 
شناسایی و دستگیر شده اند و پلیس با 
اقتدار با آن ها برخورد خواهد کرد. سردار 
حسین اشــتری درخصوص تحریکات 
گروه های ضد انقالب درخصوص بازار و 

بازاریــان اظهار کرد: این گروه ها از خارج از کشــور و در فضای مجازی اقدام به 
تهدید می کردند؛ برخی از عناصر داخلی آن ها شناسایی شده و با آن ها برخورد 

شده است.

وزیر آموزش و پرورش تشریح کرد
جزییات تمام وقت شدن معلمان

تسنیم: وزیــر آموزش و پرورش درباره 
جزئیات طرح تمام وقت شدن معلمان 
گفت: در این طرح معلمان به جای ۲۴ 
ساعت 3۶ ســاعت در هفته در مدرسه 

حضور خواهند داشت. 
ســید محمد بطحایــی اظهارکرد: هم 
اکنون ۶ ساعت اضافه تدریس در حکم 

معلمان لحاظ می شود که امتیازخوبی برای آن هاست و در سوابق خدمتی لحاظ 
و از سایر امتیازات بهره مند خواهند شد. وی افزود: طرحی را داریم که بتدریج به 
سمت تمام وقت شدن معلمان حرکت کنیم؛ البته در گام نخست باید اعتبار مورد 

نیاز و انگیزه های الزم در معلمان تأمین شود. 
وزیر آموزش و پرورش گفت: البته نمی توانیم به معلمان اجبار کنیم به جای ۲۴ 
ساعت در هفته 3۶ ساعت در مدرسه حضور داشته باشند؛ بلکه با ایجاد انگیزه های 
الزم هرکدام از معلم ها به اختیار، تمام وقت خواهند شــد. بطحایی تأکید کرد: 

درحال حاضر اجرای طرح ۶ ساعت اضافه تدریس را آغاز کرده ایم.

دبیر انجمن رادیوتراپی آنکولوژی ایران مطرح کرد
سونامی سرطان در ایران شایعه است

فــارس: دبیــر انجمــن رادیوتراپی 
آنکولوژی ایران با اشاره به اینکه عوامل 
زیســت محیطی و تغییر هرم جمعیتی 
دوعلت اصلی افزایش شــیوع سرطان 
اســت،  گفت:  شــاید ســونامی کلمه 
خوشایندی نباشــد، ولی در دهه های 
آینده با افزایش شیوع سرطان در کشور 

روبه رو خواهیم بود. 
حسین فودازی افزود: دلیل اول نوع هرم جمعیتی در کشور است که در چند سال 
اخیر و در آینده این هرم جمعیت از جوانی به سمت میانسالی و پیری پیش رفته 
و می رود و ســرطان بیشتر خاص میانسالی و پیری است،بنابراین شیوع افزایش 

سرطان امری طبیعی خواهد بود. 
فــودازی در مورد علت دوم توضیــح داد: افزایش عوامل خطر محیطی همچون 
آلودگی های زیست محیطی و محیطی، همچون آلودگی هوا، استعمال دخانیات، 
تغذیه ناسالم و نوع سبک زندگی که ورزش اندک در آن لحاظ شده از دیگر دالیل  

افزایش شیوع سرطان به شمار می رود. 
وی بیان کرد:  چاقی مفرط در کالنشــهرها بسیار زیاد شده و به دلیل همه این 
علت ها در دهه های آینده با افزایش شیوع سرطان مواجه خواهیم شد که انجام 
اقدام های پیشــگیرانه و آگاهی بخشی به مردم می تواند در این زمینه مؤثر واقع 

شود.

در واکنش به یک شایعه در فضای مجازی عنوان شد
تکذیب شایعه پذیرش دانشجوی انتقالی از خارج 

در دندانپزشکی 
مهر: رئیس دانشــکده دندانپزشــکی 
دانشگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی 
مسائل مطرح شــده درخصوص نحوه 
پذیرش دانشــجویان از خارج کشور را 

شایعات بی اساس دانست. 
دکتر محسن دالبند شایعات مطرح شده 
در برخی رســانه ها و فضای مجازی را 

درخصوص نحوه پذیرش دانشجویان از خارج کشور در این دانشکده تکذیب کرد. 
وی گفت: هیچ گونه پذیرش دانشجوی انتقالی از خارج کشور در این دانشکده در 

سال جاری انجام نشده است. 
دالبند افزود: چگونه وقتی حتی یک نفر دانشــجوی انتقالی از خارج کشــور در 
این دانشکده جذب نشده، می گویند که این ها آقازاده و فرزندان مسئوالن کشور 
هستند؟! من در حیرتم که این دروغ شاخدار چگونه ساخته و پرداخته شده است. 
وی یادآورشــد: در دانشــکده دندانپزشکی هیئت رئیســه و مدیران گروه های 
تخصصی دندانپزشکی به طور کامل در جریان این موضوع هستند که دانشجویی 
از خارج کشور وارد این دانشکده نشده است و این مطالب کذب از خارج دانشگاه 

و با اهداف و اغراض غیردانشگاهی منتشر شده است.

هتل های ایران به خارجی ها »مفت فروشی« می کنند 
هتل ها تا ۳۰ درصد گران تر می شوند

ایســنا: رئیس جامعه هتلداران ایران 
معتقد است: با این نوسانات ارز هتل های 
ایران »مفت فروشی« می کنند و عمالً به 

خارجی ها »یارانه« می دهند. 
جمشــید حمــزه زاده در واکنــش به 
اعتراض ها و نگرانی ها نسبت به دو نرخی 
شــدن هتل ها اظهار کرد:  مگر چه قدر 

گردشگر خارجی داریم که در برابر ارزی شدن نرخ هتل ها این همه مقاومت نشان 
داده می شــود؟ چطور به آژانس هایی که تورهای خارجی را با دو قیمت ارزیـ  
ریالی می فروشند، اعتراض نمی شود؟ اگر این سیاست اشتباه است، چرا سازمان 

میراث فرهنگی، بلیت موزه ها را دو نرخی کرده است؟ 
 وی همچنین پیش بینی کرد قیمت هتل ها برای یک ســال آینده )از مهر ۹۷ 
تا مهر ۹۸( تا 30 درصد افزایش یابد.  وی افزود: هرســال نرخ ها براســاس تورم 

افزایش می یابد. 
نرخ تورم امسال خیلی بیشتر از 50 درصد است؛ بنابراین نظر هیئت مدیره جامعه 
هتلداران، افزایش نرخ تا 30 درصد است که البته به نظر استان ها بستگی دارد. با 
توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی، این افزایش احتماالً بین ۲0 تا 30 درصد 

باشد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی:
امسال بارش برف چشمگیر نداریم

میزان: مدیرکل پیش بینی و هشــدار 
سریع سازمان هواشناسی کشور گفت: 
امســال شــرایط خشکســالی از نظر 
کشــاورزی و هیدرولــوژی را خواهیم 

داشت. 
احد وظیفه درباره وضعیت آب و هوایی 
پاییز امسال گفت: شرایط آب و هوایی 

و بارش ها پاییز برای ایران در تمام مناطق همانند ســال قبل خواهد بود. برای 
پاییز پیش رو انتظار می رود بارش ها با توجه به میانگین 30 ساله ای که محاسبه 

می شود یعنی نه شرایط خشکسالی و نه شرایط  ترسالی را شاهد خواهیم بود.
وی اظهارداشت: انتظارمی رود بارش های پاییزه امسال در حد میانگین باشد، ولی 
با این وجود اثرات کمبود بارش های سال قبل همچنان باقی خواهد بود و انتظار 
نداریم که رودخانه ها پر آب شود چرا که سفره های آب زیر زمینی به علت کمبود 

بارش سال قبل پایین تر رفته اند و شرایط هیدرولوژی خوبی را نداریم.
وظیفه گفت: با توجه به الگوهای جوی و دما الگوهای جوی کشور برای بارش برف 

خیلی خوش بینانه نیست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس:

استانی کردن دانشگاه ها موجب 
بی اعتباری آن ها می شود

خانه ملــت: عضو کمیســیون صنایع و 
معادن مجلس معتقد است، استانی کردن 
دانشــگاه های شهرســتان ها و ملی کردن 
برخی دیگر از آن ها مسئله ای است که وزیر 
علوم باید درخصوص آن به کفایت توضیح و 

برنامه های خود را اعالم کند.
نادر قاضی پور با بیان اینکه اســتانی کردن 
دانشــگاه های شهرســتان ها و ملی کردن 
برخی دیگر، افت کیفی و بی اعتبار شــدن 
دانشــگاه های اســتانی را به همراه خواهد 
داشــت و در ادامه اســتادان و دانشجویان 
برجسته رغبت خود را به تدریس و تحصیل 
در آن ها از دســت می دهنــد، گفت: امروز 
زمان رجوع به توان داخلی برای حل مسائل 
و مشکالت کشور است و الزمه تحقق این 
مســئله افزایش کارایی دانشگاه ها و حوزه 
آموزش عالی کشور اســت که طبق اعالم 
وزارت علوم، این وزارتخانه مشــغول اجرای 

طرح آمایش آموزش عالی است.

یک مسئول پاسخ داد
هزینه تبدیل میراث فرهنگی 

به وزارتخانه چه قدر است؟

خانه ملت: رئیس کمیسیون مشترک طرح 
تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه 
معتقد است، هزینه این تبدیل برای کشور 
فقــط در حد تغییر تابلو و چاپ ســربرگ 

است.
ســلمان خدادادی گفت: شــورای نگهبان 
به مصوبــه مجلس درخصوص تشــکیل 
وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری، ایراد اصل ۷5 گرفته، اما در 
جلسه ای که کمیسیون مشترک به منظور 
رفع ایرادها با نمایندگان این شــورا خواهد 

داشت، تناقض قانونی را حل خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه همان طور که وزارت 
ورزش و جوانــان از ادغــام و تبدیــل دو 
سازمان تشکیل شد، برای تبدیل سازمان 
میراث فرهنگی به وزارتخانه هم راه چاره ای 
پیدا خواهد شــد؛ درباره راهکار این مسئله 
توضیح داد: باید از منابع داخلی ســازمان 
اســتفاده شــود؛ بدین معنا کــه از ردیف 
اعتبارات هزینه های جاری ساالنه سازمان 
برای موضوعاتی همچون چاپ سربرگ یا 

تغییر تابلو استفاده شود.
وی گفــت: در طــرح مجلــس، یکــی از 
معاونت ها حذف و به تبع آن تعداد نیروی 
انسانی کم می شود؛ حتی حق ندارند یک 
پرسنل هم اضافه کنند. ضمن آنکه هزینه ها 
نیز زیاد نمی شود و در بودجه هم تغییری 

ایجاد نخواهد شد.
خدادادی ادامه داد: تنها اشکالی که مصوبه 
مجلس داشــت، ایراد اصــل ۷5 به دلیل 
پیش بینی نشدن هزینه تغییر سربرگ ها و 
تغییر تابلوی سازمان به وزارتخانه بود. از این 
رو با رفع ابهام شورای نگهبان، امسال یک 
وزارتخانه به ســاختار کشور اضافه خواهد 

شد.

رئیس مرکز سنجش وزارت 
آموزش و پرورش مطرح کرد

اعالم پیشنهاد تأثیر ۵۰درصدی 
سوابق تحصیلی در کنکور

میزان: رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش 
و پــرورش گفت: پیشــنهاد مــا تأثیر 50 
درصدی ســوابق تحصیلی و 50 درصدی 
درس هــای عمومی و اختصاصی در کنکور 
است. عبدالرسول عمادی گفت: در جلسه 
گذشته شورای ســنجش و پذیرش، تأثیر 
قطعی 30 درصد سوابق تحصیلی پیشنهاد 
شــد و ۲0 درصد قطعی و ۱0 درصد تأثیر 
مثبــت را تصویــب کرد، اما پیشــنهاد ما 
تأثیر 50 درصدی ســوابق تحصیلی و 50 
درصدی درس هــای عمومی و اختصاصی 
در کنکور بود. وی افزود: تأثیر این ســوابق 
برای رشــته های پر متقاضی است و بر کم 
متقاضی ها تأثیری ندارد و این رشته ها اصاًل 

کنکور ندارند.
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

مشکلی در تأمین داروهای موردنیاز کشور وجود ندارد زنجان-ایرنا: نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گفت: با تصمیم ها و تدابیر اتخاذ شده، مشکلی در زمینه 
تأمین داروهای موردنیاز کشور ایجاد نخواهد شد. سید مرتضی خاتمی ادامه داد: دغدغه اصلی در زمینه تأمین داروهای موردنیاز، تأمین ارز الزم برای تهیه مواد اولیه کارخانه های دارویی است.وی گفت: 

برخی داروهای خارجی در شبکه توزیع قرار می گیرند در حالی که نوع تولید داخل آن ها وجود دارد، بنابراین دلیلی بر پوشش بیمه ای آن ها وجود ندارد.

m i h a n @ q u d s o n l i n e . i r

خبر

خبر

پاک سازی شهرهای آلوده به مواد منفجره ادامه دارد

مین های خفته، کابوس مناطق کردنشین

رفتارهای غیرقانونی در اربعین کنترل می شود
ایالم- ایرنا: اســتاندار ایالم هشــدار 
داد: ترددهــای مرزی زائــران اربعین 
حسینی)ع( به لحاظ ارتکاب رفتارهای 
غیرقانونی مانند نداشتن روادید، جعل 
ویزا و حمل مواد مخدر بشــدت کنترل 

و با متخلفان برخورد می شود.
قاسم ســلیمانی دشتکی بعد از دیدار و 
گفت وگو با ســپهبد محمد بدر معاون وزیر کشــور عراق که در قالب نشست 
مشــترک هماهنگی اربعین در بازارچه مرزی مهران برگزار شــد، گفت: امنیت 
اربعین امســال از هرمنظر برای ایران و عراق اهمیت ویــژه دارد و اهتمام ایران 

درراستای ایمن سازی و سالم برگزار کردن این کنگره عظیم جدی است.
وی از آمادگی برای تکمیل زیرساخت های مسیر ایالم به مهران خبر داد و افزود: 
تا قبل از فرارســیدن اربعین تقریباً تمام مسیر ایالم به مهران چهارخطه خواهد 
شــد و انتظار هست که طرف عراقی هم نسبت به تکمیل زیرساخت های مسیر 

راهپیمایی در آن سوی مرز اهتمام ورزد.

شهاب سنگ ها مهمان پاییزه اصفهان خواهند شد
مدیــر مرکز آموزش  اصفهان- مهر: 
نجــوم ادیب گفت: ۱۴ تــا ۱۸ مهر ماه 
سال جاری شاهد بارش شهابی اژدهایی 
خواهیم بود که از غروب ۱۴ مهر با چشم 

غیرمسلح قابل مشاهده خواهد بود.
مهدی اســحاقی از بارش شهابی جبار 
در ۱۰ مهــر ماه خبر داد و گفت: بارش 
شــهابی جبار با بارش ۳۰ شهاب سنگ در ســاعت از ۱۰ مهر تا ۱۶ آبان ادامه 

خواهد داشت و در ۲۹ مهر این بارش به اوج خواهد رسید.
وی ادامه داد: بارش شهابی در این چند روز پیوسته در حال باریدن است، اما به 
دلیل اینکه در روز زمین رو به خورشید قرار دارد، شهاب ها قابل مشاهده نیست، 
اما بعد از غروب آفتاب در صورتی که هوا صاف باشد و آلوده نباشد، می توان بارش 

شهاب را در آسمان مشاهده کرد.

تاالب های بختگان و گاوخونی مرکز گرد و غبار
سازمان  رئیس  تســنیم:  سنندج- 
حفاظت محیط زیست گفت: تاالب های 
بختگان، تشــک، آمــل، جازموریان و 
گاوخونی آب ندارند چراکه حقابه آنان 
گرفته شــده و امروزه خشک  و به مرکز 

گرد و غبار تبدیل شده اند.
عیســی کالنتری در جلســه ســتاد 
نجات بخشی تاالب زریبار در مریوان اظهار کرد: خوشبختانه برای احیای تاالب 
زریبار هنوز دیر نشده و به نظر بنده مشکالت دریاچه مریوان با فناوری پیشرفته 

غیرمکانیکی احیا می شود.
وی افزود: پرشــدن تاالب دریاچه زریبار به علت ورود مواد آلی بوده و این مواد 
شــرایط بی هوازی در پایین آب به وجود آورده و مواد چسبیده و عمق آب کم و 

نیزارها شروع به رشد و تکثیر کرده و تاالب را تصرف می کنند.
کالنتری با بیان اینکه زریبار هیچ مشــکلی برای احیا ندارد، ادامه داد: در تاالب 
زریبار نیزارها به عنوان یک پارازیت رشد کرده و مهمان  ناخوانده محیط دریاچه 

هستند که باید خارج شوند.

»زرینه رود« جان ساکنانش را گرفت
اداره  رئیــس  ایســنا:  ارومیــه- 
زیســت  حیات وحش حفاظت محیط 
آذربایجان غربی از بررســی علت اصلی 
مرگ هزاران قطعــه ماهی در رودخانه 

زرینه رود خبر داد.
امید یوســفی  افزود: در پی گزارشهای 
مردمی، اکیپ بازرسی و آزمایشگاه این 
اداره کل پــس از اطالع از تلف شــدن هزاران قطعه ماهــی و آبزی در رودخانه 
زرینه رود میاندوآب برای بررســی فنی این موضوع عازم محل شدند که پس از 

بررسی نتایج آزمایشگاهی، اطالع رسانی الزم در این خصوص صورت می گیرد.
وی ادامه داد: در ســالهای گذشته به دلیل کاهش میزان آب و پایین آمدن دبی 
رودخانه بدلیل بستن دریچه سدنوروزلو، بستر رودخانه به دلیل انباشت پساب ها 
سمی شده، اکسیژن آب کم شده و در نتیجه موجب اتالف ماهیان می شد، گفت: 
در برخی سالها نیز علت مرگ و میر مربوط به پساب کارخانه قند بود ولی علت 

وقوع حادثه امسال توسط کارشناسان در دست بررسی است.

تورهای صیادان از ۱۵ مهرماه در دریا پهن می شود
بابلســر- مهر: تورهای صیادان برای 
صید ماهیان اســتخوانی از ۱۵ مهرماه 
سال جاری در دریای خزر پهن می شود.

ولی الــه محمدزاده مدیرکل شــیالت 
مدیــران  درگردهمایــی  مازنــدران 
تعاونی های پره اســتان گفت: براساس 
صیدماهیان  مدیریــت  کمیته  مصوبه 
استخوانی سازمان شیالت ایران، صیادان پره مازندرانی می توانند پنج روز زودتر از 

سال های قبل تورهای صیادی را در دریا پهن و برای صید اقدام کنند.
وی اظهار کرد: دریای خزر مانند اســتخری اســت که هرچه درآن کاشــته و 
محافظت شــود به همان میزان برداشت خواهد شد و درسال جاری با مشارکت 
جامعــه صیادی حدو د ۹۰ میلیون قطعه بچــه ماهی به روش تکثیرمصنوعی 
)مراکزبازسازی( و همچنین شیل گذاری به منظورتوسعه پایدار صید و صیادی 

در دریا رهاسازی شده است.

اجاره کارت های بازرگانی جریمه  دارد
سنندج- ایلنا: رئیــس اتاق بازرگانی، 
صنایع و معادن و کشــاورزی ســنندج 
اجاره دادن کارت های بازرگانی در مناطق 
مرزی را یک نوع معضل دانست و گفت: 
متأســفانه افراد صاحب این کار در قبال 
گرفتن مبلــغ ناچیزی اقــدام به اجاره 
این کارت می کننــد که پس از مدتی با 
جریمه های میلیاردی روبه رو می شوند. سیدکمال حسینی با اشاره به کارت های 
بازرگانی اجاره داده شده توسط صاحبان این کارت به افراد غیر، بیان داشت: هرچند 
این امر مورد انتقاد اتاق های بازرگانی در کشــور اســت، اما به دلیل نبود الگویی 
مناسب در این حوزه با بهم پیچیدگی بیشتری روبه رو شده است. وی گفت: طی 
ابالغیــه وزارت صنعت، معدن و تجارت اســتفاده از کارت بازرگانی اجاره ای برای 

صادرات پیگرد قانونی دارد که این بخشنامه از چند روز گذشته اجرا شده است. 

کشف 30 هزار دالر قاچاق در جوراب یک مسافر 
کرج- فارس: رئیس سازمان تعزیرات 
حکومتی شهرستان ساوجبالغ از کشف 
۳۰ هزار دالر قاچاق در جوراب یکی از 

مسافران اتوبان کرج - قزوین خبر داد.
محمد راســتین در جمــع خبرنگاران 
گفت: بــا دریافت اطالعاتی درخصوص 
قاچــاق ارز در اتوبــان کــرج- قزوین 
رسیدگی به موضوع در دستورکار اداره تعزیرات شهرستان ساوجبالغ قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام اقدام های قانونی الزم ۳۰ هزار دالر از داخل جوراب مسافر 
یکی از آژانس های مسافرتی در اتوبان کرج- قزوین کشف وضبط شد. 

راستین ادامه داد: دالرهای کشف شده به نفع دولت ضبط و متهم برای تشکیل 
پرونده و حکم دســتگاه قضایی ارجاع داده شــد. وی تصریح کرد: متهم پرونده 
قاچاق ارز ۳۰ هــزار دالری به پرداخت یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال جزای 

نقدی محکوم شد.

گزارش

 مادر شهید »سید محمدرضا قریشی« در گفت و گو با قدس: 

شهدا پشِت نقاب دنیا را دیده بودند

 قد س / حسین احمدی  عیبی ندارد که هیچ، اصالً گاهی 
واجب اســت ســر به هوا باشیم. پیشــانی مان را بدهیم باال و 
ُزل بزنیــم به تابلوی آبی کوچه ها و افتخــارات کوی و برزن و 
خیابان های شهر را بیشتر بشناسیم؛ مثل ما که سر به هواییم 
و روزی چند بار رد می شــویم و با غــرور و افتخار، نام کوچه 
همسایه مان را هجی می کنیم: »شهید سید محمدرضا قریشی«.

آن وقت پای دروازه گشوده خاطرات می نشینیم و مرور می کنیم 
سال های ۶۶ و ۶7 را و یاِد نوزده ساله آشنایی که همشهری مان 

بود و قصه عاشقی اش در شهر پیچید.
گاهی باید چشم دوخت به اسامی متبرکی که پیشکش کوچه ها 
و میدان ها و بزرگراه ها شده اند و آن طور که پیداست انگار با یاد 

یک نام، گاهی صد فرسخ راه نرفته را می شود پیمود.

شهیِد رمضان
از کوچه شــهید قریشــی می گذریم و زنگ درِ خانه شــان را 
می فشاریم و با »فخری الســادات عمادی« مادر شهید »سید 

محمدرضا قریشی« گذشته ها را مرور می کنیم.
مادر شهید درباره نحوه اطالع از شهادت فرزندش می گوید: از 
طرف سپاه آمدند تا خبر شهادت »محمدرضا« را به ما بدهند 

که منصرف شده و به خانه عموی شهید می روند و موضوع را با 
آن ها در میان می گذارند.

آن روز به حضور بستگان در اطراف خانه مان مشکوک شدم اما 
از همه جا بی خبر به سمت میدان مرکزی ساری به راه افتادم 
که یکی از همسایه ها پرسید: با عجله کجا می روی؟ گفتم باید 

خبری از »محمدرضا« بگیرم.
شــهید، پسِر ارشدم بود و وابستگی خاصی به او داشتم. همین 

مسئله هر لحظه بی تاب ترم می کرد.
در میدان ساعت، پایگاهی دایر بود که آخرین وضعیت رزمندگان 
را اطالع رســانی می کرد. آنجا رفتم و گفتم: از »بسیجی سید 
محمدرضا قریشــی« خبری دارید؟ که با مکثی کوتاه شنیدم: 
»کسی ســراغتان نیامد«؟ یّکه خوردم و گفتم: »نه...«. دوباره 
پاســخ شنیدم: »فعالً خبری نداریم«. آن لحظه احساس کردم 

چیزی را پنهان می کنند.
ماه رمضان بود و مضطرب و خسته، راه خانه را در پیش گرفتم... 
کوچه مان آرامش همیشــگی را نداشت. در راه، شنیدم صدای 
شیون از خانه مان بلند است و فهمیدم که آشوِب دلم بیراه نبود. 

اقوام از دور و نزدیک آمده بودند.

از شلمچه تا بانه
»فخری السادات عمادی« مادر شهید »سید محمدرضا قریشی« 

مقابل مان نشسته و با ایشان گذشته ها را مرور می کنیم.
خانم عمادی در این لحظه یادی می کند از همســر مرحومش 
»سید دیان قریشی« و از صبوری اش می گوید و توضیح می دهد: 
آن روزها پدر شــهید از ما می خواست به جای شیون و زاری، 
کارهای مراسم را انجام دهیم و راضی بود از اینکه فرزندش در 

راه دفاع از میهن به شهادت رسید.
قاب عکس های روی میز را نگاه می کنم و تصویر »محمدرضا« را 
که محاسنی بر صورت نداشت. از مادر شهید می خواهم از سن 

و سال دلبندش بگوید. خانم عمادی می گوید: »محمدرضا« ۱۹ 
ســال بیشتر نداشت و به عنوان بسیجی عازم جبهه شد. سال 
۱۳۴7 به دنیا آمد و در اردیبهشت سال ۱۳۶۶ در بانه و با زبان 

روزه به آرزویش رسید.
آرپی جی زن ماهری بود و پس از موفقیت در عملیات شلمچه، 
فرمانده از او خواست به مرخصی نرود و از ذکاوتش در عملیات 
بعدی استفاده کند که تلگراف زد و گفت: مادر، برای مرخصی 

نمی آیم.
 اردیبهشــت مــاه بــود و در بانه، هفــت تانک دشــمن را با 
آرپی جی هایش ساقط کرد. عراقی ها گرایشان را گرفته بودند و 
با کاتیوشا به سنگرشان هجوم بردند که همرزمش مجروح شد. 
برای کمک به همسنگرش رفت که گلوله ای به سرش اصابت 

کرد و شهید شد.

جمع شان جمع بود
در این هنگام »حمید رضا قریشی« برادر کوچک تر شهید وارد 
بحث مان می شــود و می گوید: برای آخرین بار که خواست به 
جبهه برود خوشحال بود و به من سپرد به کسی چیزی نگویم 

و پس از رفتنش خانواده را در جریان بگذارم.
البته قرار بود من را هم با خودش ببرد که متأسفانه قبول نکردند 

و گفتند: ۱۳ سال بیشتر نداری و نمی شود.
آن روز ۱۸ نفر از بچه های محله مان از جمله شهیدان مجتبی و 
مصطفی علمدار، سالیانه، سلطان تویه، دانش، کاکویی، صدیقی، 
احمد و اصغر فیضی، معلم کالیی و کالنتری هم اعزام شدند و 
جمع شان جمع بود. هنگام خداحافظی، مادرِ شهید سکه های 
غدیــر را تعارف مان می کند و می گوید: چند روزی از ایام غدیر 

گذشته اما این عیدی را از ما بپذیرید.
از خانه شهید که بیرون می آییم - تابلوی آبی کوچه - زیِر آفتاب 

شهریور می درخشد. 

با عنایت ویژه مقام معظم رهبری
تحقق 200میلیون دالر برای 

پروژه های آبخیزداری یزد

منابع  مدیــرکل  قدس آنالیــن:  یزد- 
 طبیعی اســتان یزد گفت: بــا عنایت ویژه 
مقام معظم رهبری و با دســتور مستقیم 
ایشــان ۲۰۰میلیون دالر برای پروژه های 
آبخیزداری و آبخوان داری استان یزد محقق 
شده است. محمدرضا آخوندی در نشست 
خبــری اظهارداشــت: برای بیــش از ۱۳ 
 پروژه آبخیزداری دراستان مبلغی افزون بر 
۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تخصیص 

یافته است. 
وی افزود: عالوه بر این اعتبار تخصیص یافته 
شــده از منابع صندوق توسعه، ۱۰ میلیارد 
تومان هم تفاهمنامه با استانداری یزد منعقد 
شــده که از اعتبارات استانی انجام می شود 
و باتوجــه به هماهنگی های صورت گرفته، 
قرارشده که ســازمان منابع طبیعی کشور 
هم ۱۰میلیارد تومان برای اجرای پروژه های 
منابع آبخیزداری و منابع طبیعی به استان 

اختصاص دهد.

طرح ممنوعیت شکار 
در گیالن آغاز شد

رشــت- قدس آنالین: فرمانــده یگان 
حفاظت محیط زیســت گیالن با اشــاره 
به آماده بــاش نیروها بــرای اجرای طرح 
ممنوعیت شکار گفت:  در صورت مشاهده 
تخلف،  اســلحه خاطیان توقیف و از صدور 
پروانه شــکار برای آنان خودداری می شود. 
ساسان اکبری پور عدم صدور پروانه شکار از 
سوی سازمان محیط زیست را مورد تأکید 
قرار داد و تصریح کرد:  بــرای صدور اجازه 
شکار باید منتظر اعالم نظر قطعی سازمان 
دامپزشکی در مورد وضعیت شیوع ویروس 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان باشیم، بنابراین 
تا آن زمان هرگونه اقدام به شــکار، تخلف 

محسوب می شود. 
وی بــا تأکید بــر اینکه پروانه شــکار در 
آب بندان های تحت امــر این مجموعه نیز 
هنوز صادر نشــده اســت، افــزود:  توقیف 
اسلحه،  تشــکیل پرونده،  ارسال مستندات 
به دادگســتری و عدم دریافت پروانه شکار 
از جمله برخوردهایی است که با شکارچیان 

غیرمجاز انجام می شود.

نفت سفید به سبد حمل 
ریلی زاهدان اضافه می شود

زاهدان- قدس: مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه زاهدان از توسعه 
حمل ریلی سوخت خبر داد و گفت: عالوه 
بر نفت گاز و گاز مایع دریافت بنزین و نفت 
ســفید نیز ازطریق راه آهــن به زاهدان در 
دستورکار این شرکت و راه آهن کشور قرار 
گرفته است. کوروش باالدست در جلسه ای 
با موضوع مدیریت توزیع ســوخت ناوگان 
حمل و نقل افزود: به منظور افزایش سرعت 
انتقال فرآورده های نفتی و کاهش تصادفات 
جــاده ای، امــکان توســعه ظرفیت حمل 
ســوخت ازطریق راه آهن در حال بررسی 
است و بزودی با ایجاد زیرساخت مناسب، 
بنزین و نفت سفید از این طریق به زاهدان 

حمل خواهد شد.

پرداخت تسهیالت کم بهره 
برای فعاالن بخش کشاورزی

مدیرعامل  صداوســیما:  بندرعباس- 
شــرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از 
توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 
گفت: تسهیالت با سود چهاردرصد به فعاالن 
بخش کشــاورزی پرداخت می شود. سید 
عبدالکریم رضــوی اردکانی در بندرعباس 
گفــت: این تســهیالت از محل ســرمایه 
صندوق هــای زیر مجموعه این شــرکت 
پرداخت می شود. وی افزود: درحال حاضر 
شــرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از 
توسعه ســرمایه گذاری در بخش کشاورزی 
۱۲۰ صندوق با سرمایه۱۶۰۰ میلیارد تومان 
دارد. رضوی اردکانی گفت: ســال گذشته، 
آورده هرمــزگان از محل فروش این اموال 
بیــش از ۱۳ میلیارد تومان بــود که رتبه 
اول کشور را در این زمینه دارد. مدیرعامل 
شــرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از 
توسعه ســرمایه گذاری در بخش کشاورزی 
افــزود: صندوق هــا در پنج ســطح ملی، 
استانی، شهرســتانی، منابع طبیعی و زنان 
در زیرمجموعه این شرکت فعالیت می کنند.

دشمن خفته از 
سال ۱367 تاکنون 
جان بیش از 
۱70 نفر از مردم 
شهرستان های 
آلوده به مین را در 
کردستان گرفته 
است 

بــــــــرش

 سنندج/ قد   س  با اینکه سال ها از پایان 
جنگ تحمیلی می گذرد و افزون بر ۵۰۰۰ 
نفر کردستانی جان خود را برای دفاع از این 
مرزوبوم در طبق اخالص قرارداده اند، اما به 
دلیل بر جای ماندن هــزاران مین و مواد 
منفجره عمل نکرده، هنوز درهای شهادت 

بر روی مردمان این استان گشوده است.
ســاالنه جمع کثیری از هموطنانمان در 
مناطق مرزی استان کردستان با تهدیدی 
به نام انفجار مین های منفجرنشده زمان 

جنگ روبه رو هستند.
فراوانی مین های عمل نکرده موجب شده 
تا تعداد شهدای عملیات مین روبی در این 
اســتان به ۹۱ نفر و تعداد جانبازان نیز به 

۱۱۰ نفر برسد.
دشمن خفته در این استان 
از سال ۱۳۶7 تا پایان سال 
۹۶ جان بیش از ۱7۰ نفر از 
مردم شهرستان های آلوده به 
مین را در کردستان گرفته 
است و این داستان غم آلود، 

همچنان ادامه دارد.
بنابر گفته مسئوالن درحال 
هفت شهرســتان  حاضــر 
استان کردســتان آلوده به 
مین های عمل نشــده زمان 
جنگ هســتند و متأسفانه 
ساالنه چندین نفر از هموطنانمان به  دلیل 
ناآگاهی از خطرات مین جانشان را از دست 

می دهند یا قطع عضو می شوند.
هفته گذشته نیز انفجار مین در روستای 
»دره وران« از توابع شهرستان مریوان جان 
دو نفــر کولبر را گرفت و یــک نفر را نیز 

مصدوم کرد.
در میان خاطرات تلخی که از بابت مین های 
جامانــده از دوران دفاع مقدس مردم این 
دیار را آزرده خاطر کرده است، خاطره ۲۶ 
مهر سال ۹۲ روستای »نشکاش« ازجمله 
وقایعی است که هنوز زخم آن التیام نیافته 
اســت. در این حادثه هفت کودک در این 

روستا وقتی با یک مین به جا مانده از زمان 
جنگ بازی می کردند، ناگهان با انفجاری 
مهیب روبه رو شــدند که در جریان این 
حادثــه هر هفت نفر آن هــا زخمی و دو 

کودک نیز دچار قطع عضو شدند.
وجــود ۲۲7 کیلومتر مرز مشــترک بین 
شهرها در استان کردستان با کشور عراق 
کار پاک ســازی میادین مین را بســیار 
پرهزینه و طوالنی کرده است و متأسفانه 
هنوز باوجود گذشت ســال ها از عملیات 

مین روبی اما ساکنان شهرهای بانه، سقز، 
مریوان و سروآباد به عنوان شهرستان های 
مرزی کردســتان در معرض تهدید قرار 

دارند.

آمار نگران کننده
مدیرکل امنیتی استانداری کردستان در 
این بــاره می گوید: با توجه به عمق باالی 
کاشــت مین در برخی مناطــق و وقوع 
بارندگی های شدید، احتمال انفجار مین در 

برخی نقاط استان وجود دارد.
 رضــا میرزایی تعــداد انفجارهــا و آمار 
مصدومان را آمــاری نگران کننده می داند 
و ابراز می کند: انفجارهای ناشــی از مواد 
منفجره به جای مانده در ماه های ابتدایی 
امســال منجر به تشــکیل جلسه فوری 
کمیسیون مین زدایی استان شد که در این 

جلسه عالوه بر تأکید بر بازنگری مناطق 
آلوده، مقرر شد، فرمانداری ها، بخشداری ها 
و دهیاری ها برای بهنگام سازی آموزش ها 

به مردم اقدام کنند.
وی بابیــان اینکــه پــس از پایان جنگ 
تحمیلــی تاکنون در این اســتان حدود 
یک میلیون و ۸۹۰ هزار قبضه مین توسط 
نیروهای مین روبی از زیر خاک کشــف و 
خنثی  شده اســت، توضیح می دهد: این 
تعداد مین در شهرستان های مریوان، بانه، 

ســروآباد، سقز، سنندج و کامیاران کشف 
شــد که زمان جنگ تحمیلــی در زمین 

کاشته شده بود.
وی بابیان اینکه تنها طی ســال گذشته، 
نیروهای مین روب با جســت وجو در ۳۴۸ 
هکتار از مناطق آلوده این اســتان موفق 
به کشــف و خنثی ســازی ۴7۱۰ قبضه 
مین شــدند، ادامه می دهــد: این تعداد 
مین سال گذشته در پایگاه های عملیاتی، 
مناطق آلوده مین گذاری شــده در نقاط 
مــرزی و مأموریت های موردی کشــف و 

پاک سازی شده است.
وی یادآور می شود: نیروهای مین روب طی 
این مدت در مناطق آلوده مرزی و برخی 
اراضی کشاورزی و طبیعی، ۱۳۶ هکتار را 
به صورت دســتی و ۵7 هکتار را به صورت 

مکانیزه مین روبی کرده اند.

میرزایی بابیان اینکــه در این عملیات ها، 
نیروها موفق به کشف و خنثی سازی۳۲۳ 
گلوله عمل نشده و همچنین ۳۳۵۸ قبضه 
مین شــدند، بیان می کند: عــالوه بر آن 
توسط این افراد طی ۸۸ مأموریت موردی 
۱۰۸ محل پاک ســازی، ۳۹ قبضه مین و 
۲۲۵ عدد فشنگ نیز کشف و خنثی شده 

است.

پاک سازی 199 نقطه مرزی 
وی یادآور می شود: پاک سازی پایگاه های 
عملیاتــی از دیگــر فعالیــت گروه های 
میــن روب در مناطق جنگی اســت که 
طی سال گذشــته، ۱۵۵ هکتار زمین را 
مین روبی کردند کــه در آن۱۳۱۳ قبضه 
مین، ۱۳ قبضه گلوله و ۱۴۲ عدد فشنگ 

کشف و خنثی شد.
مدیرکل امنیتی استانداری کردستان بابیان 
اینکه اکنون درحال بازنگری مناطق آلوده 
و پاک سازی شده استان هستیم، می افزاید: 
این طرح در ۱۹۹ نقطه مرزی و ۳۶۶ پایگاه 
مین گذاری شــده دوران دفاع مقدس در 
سال جاری باهدف افزایش ضریب ایمنی 

مردم شهرهای مرزی اجرا می شود.
میرزایی ادامه می دهد: نقاط و پایگاه های 
مورد هدف بازنگری در شهرســتان های 
مریــوان، بانه، دیواندره، ســروآباد، بیجار، 
سنندج، کامیاران، دیواندره و سقز واقع شده 

است.

تجدید عالئم هشدار دهنده 
میرزایی با بیان اینکه مقرر شــده نماینده 
ستاد مرکزی مین روبی کشور در کردستان 
نســبت به تجدید عالئم هشداردهنده در 
برخــی از مناطق و پایگاه هــا اقدام کند، 
می افزاید: برنامه های مدون برای مین روبی 
در مناطق آلوده اســتان سالیانه تنظیم و 
توسط مدیریت پاک سازی کردستان اقدام 
و در شهرســتان ها نیز موضوع با نظارت 

فرمانداری ها در حال اجراست.
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

سالك: هدف FATF تغيير مسير كشورمان است  فارس: نماينده مردم اصفهان در مجلس گفت:  استكبار به اين نتيجه رسيد كه جنگ تحميلى،  تحريم اقتصادى،  انحراف هاى سياسى،  تهاجم فرهنگى و 
مسائل ديگر ايران را مهار و تسليم خود نخواهد كرد، بنابراين از راه تنظيم قراردادها با تعيين موضوعات به مقابله با ما برخواسته اند. استكبار جهانى قراردادى براى كنترل موشك بسته و همچنين FATF را با چهار 
زيرمجموعه منعقد كرد كه اين هم دقيقاً به منظور كنترل صورت گرفت. هم جريان نفوذ و هم كنترل مهار در اين قرارداد وجود دارد، درواقع FATF با هدف كنترل مهار و تغيير مسير با هدف براندازى نظام انجام شد.

توطئه ارزى عربستان و آمريكا
عليه ايران چگونه اجرا مى شود؟

صبح نو: رئيس  دفتر رئيس جمهور در گفت و گويى وعــده ارزانى ارز را داده و تأكيد 
كرده ريشــه گرانى بازار ارز توطئه عربستان و آمريكا اســت و اعالم كرد كه آمريكا، 
امارات و عربســتان بازارهايى در سليمانيه، هرات و دوبى درست كرده اند كه ارز را در 
اين بازارهاى كوچك باالبرده و بازار ايران هم از آن ها تبعيت مى كند. در 20 فروردين  
مشاور رئيس جمهور در توييتى نوشت: «مشكل فقط چهارراه استانبول نيست؛ بخشى 
از مشكل چهارراهى است كه به اســتانبول، اربيل، دوبى و... منتهى مى شود». فرض 
كنيد كشــور x قصد دارد طى يك پروسه چندماهه بازار ارز ما را ملتهب كند، كشور 
x متوجه شده ميزان نقدينگى ما بشدت رشد كرده و همزمان به خاطر يكسان سازى 
نرخ ارز دالر در حال نوسان است؛ به همين دليل هم اقدام به خريد دالر با حجم باال از 
طريق صرافى هاى طرف معامله ما در خارج از كشور مى كند. حاال صرافى هاى تهران 
متوجه نياز دالرى خارج مى شوند و شروع به جمع آورى دالر از كف بازار مى كنند و اين 
افزايش تقاضا، موجب افزايش قيمت مى شود. اخيراً جانشين دانشگاه امام حسين(ع)، از 
بازداشت چند غيرايرانى در ميان اخاللگران بازار سكه و ارز خبر داده بود. توييت آشنا 
نشــانگر اين است كه دولت در هفت ماه گذشته از داليل اخالل در بازار ارز آگاه بوده 

است، اما چرا راهكارى براى مقابله با آن انديشيده نشده بود؟

اصالح طلبان در شرايطى رضايت مى دهند
كه الريجانى رئيس جمهور شود

فارس: عبداهللا ناصرى، عضو شــوراى عالى اصالح طلبان در پاســخ به اين پرسش كه 
شــما واقعاً آقاى روحانى را معتقد به گفتمان اصالح طلبى مى دانيد؟ گفته اســت: ما 
براساس ظاهر و واقعيت قضاوت مى كنيم. اگر آقاى روحانى در كارزار انتخاباتى، گفتمان 
اصالح طلبى را انتخاب نمى كرد، بخصوص در ســال 96 كه خيلى پررنگ تر از سال 92 
بود، حتماً مردم به ايشان رأى نمى دادند و اين شبه رفراندوم انجام نمى شد. مردم به خاطر 
شــعارها رأى دادند. البته يكى از گاليه هاى جدى اصالح طلبان و رهبرى اين جريان از 
آقاى روحانى همين است كه بخشى از وعده  و وعيدهاى آقاى روحانى كه مطالبه مردم 
هم بود، عملى نشد؛ از رفع حصر گرفته تا چيزهاى ديگر و متأسفانه آقاى روحانى خيلى 
به اين مقوله بى توجه بوده است. بحث انصاف و بى انصافى نيست. اصالح طلبان خود را در 
برابر يكپارچگى جامعه، تماميت ارضى و مصالح عامه كشور مسئول مى بينند. به عبارتى 
اگر كشــور به اين سمت برود كه مسائل ملى، اقتصادى، معيشتى، فرهنگى، سياسى، 
حقوق بشر، منطقه اى و بين المللى ايجاب كند،  اصالح طلبان حتماً رضايت مى دهند كه 
يك اصولگرا مثل آقاى الريجانى به رياست جمهورى برسد و مجلس آن به دست آقاى 

باهنر بيفتد و اصالح طلبان حتى خانه نشين شوند و كنش سياسى خود را انجام دهند.

اذعان يك چهره اصالح طلب 
به انقالب رنگى بودن حوادث سال 88

سياست: اميرحســين ثابتى، مجرى برنامــه تلويزيونى اينترنتى رودررو درباره 
گفت و گوى اخيرش با الهه كواليى چهره اصالح طلب مجلس ششــم نوشت: اين 
گفت وگو از دو جهت حائز اهميت اســت؛ اول آنكه ايشــان در بخشــى از اين 
گفت وگــو نكاتى را مطرح كــرده كه به لحاظ تاريخى اهميــت دارد و تاكنون 
جايى منتشــر نشده است. مثًال اشاره وى به لزوم كنار رفتن معين در انتخابات 
84 و ذكر برخى خاطرات ديگر جزو مطالبى است كه مى توان آن ها را در بحث 
تاريخ شــفاهى جريان اصالحات مهم ارزيابى كرد و از سوى ديگر برخى مواضع 
او درباره بعضى اتفاقات سياســى از جمله قابل مقايسه دانستن رويدادهاى بعد 
انتخابات 88 با انقالب هاى رنگى بســيار مهم است؛ زيرا از همان سال 88 وقتى 
اين ادعا توســط جريان انقالبى مطرح شد، سبزها با رد كردن اين حرف، آن را 
يك توهم توطئه مى دانســتند، اما حاال كسى چنين حرفى مى زند كه اوالً خود 
يك اصالح طلب شــاخص و استخوان دار است و ثانياً تخصصش در همين حوزه، 
يعنى شوروى، فروپاشــى و انقالب رنگى است! دفاع وى از جمهورى اسالمى و 
توصيــه اش به براندازان مبنى بر اينكه بــا تالش هاى خود به نتيجه اى نخواهند 
رســيد نيز از نكات مهمى است كه شايد براى بخشــى از بدنه جوان اما خام و 

تحليل

 سياســت  دولت و حاميانــش برخالف 
تجربه برجام با احتياط بيشترى درباره برجام 
اروپايــى صحبت مى كنند، اين را مى توان از 
صحبت هاى محمدجواد ظريــف، مرد اول 
مذاكرات ايران دريافــت. البته اين احتياط 
بــه معناى انــكار ميل درونــى دولت براى 
ادامه برجام با اروپا نيست، بويژه آنكه تالش 
بســيارى براى تحقق پيش شرط اروپا يعنى 
تصويب لوايح FATF در هفته جارى دارد؛ 
تالشى كه موجب شده يك ماه مانده به آغاز 
تحريم ها به جاى فشار بر اروپا براى عمل به 
وعده هايش، فشارهاى داخلى بر تصويب لوايح 

مشكل دار متمركز شود.

 ترديد هاى تيم مذاكره كننده ايرانى
با اين  حال ظريف روز يكشنبه كه در آمريكا 
به سر مى برد در پاسخ به پرسش خبرنگاران 
گفته بود در صورت ناكارآمد بودن ســازوكار 
ويژه اروپا براى حفــظ برجام، ايران از توافق 

هسته اى خارج خواهد شد.
يورونيوز در واكنش به اين اظهارات نوشــت: 
«اظهــارات وزير خارجه ايران نزديك به يك 
هفته پس  از آن صورت مى پذيرد كه اتحاديه 
اروپا اعالم كرد كشورهاى عضوش مى توانند از 
نظامى بانكى استفاده كنند كه به كمپانى هاى 
نفتى ايران و شــركت هاى خصوصى اجازه 

مى دهد تجارتشان را با ايران ادامه دهند».
ظريف چند روز پيش نيز در مصاحبه  با سايت 
«المانيتــور» گفت: «ايــن [فرآيند] هرچند 
به طور كامل رضايتبخش نيست، اما مى تواند 
منافع ملموســى براى ايران داشته باشد...اما 
بايد منتظر ماند و ديد در نهايت نتيجه چه 
خواهد شــد». عباس عراقچــى، معاون وزير 
خارجه ايران نيز روز گذشــته به اسپوتنيك 
روســيه اعالم كرد كه اگر تهران امتيازات و 
منافع وعده داده شده پس از خروج آمريكا از 
برجام را دريافت نكند، دليلى براى حفظ اين 
معامله وجود نخواهد داشــت. به اعتقاد وى، 
تحريم هاى آمريكا براى خاورميانه مسئله ساز 
خواهد بود. عراقچى در بخش ديگرى از اين 
مصاحبه، تأكيد كرده كه هنوز مكانيسم كانال 
ويژه پرداخت مالى اتحاديه اروپا با ايران نهايى 

نشده و «در دسترس» قرار نگرفته است. 

وى اين مكانيســم را «يك موضوع بســيار 
پيچيــده» خواند و گفت: «مــا مى دانيم كه 
عناصرى وجود دارند كه خواهان توقف اين 
(مكانيسم) و درصدد خرابكارى در اين فرايند 
هستند. جزئيات اين مكانيســم بعداً اعالم 
خواهد شــد». وى افزود: «مــا اميدواريم كه 
پيش از اعمال مجــدد دور دوم تحريم هاى 
آمريكا (در چهارم ماه نوامبر) اين مكانيسم ها 

اجرا و كاربردى شوند».

 وعده اروپا براى سازوكار ويژه چيست؟
جواد ظريف در نيويــورك دراين باره اظهار 
كرد كه ايران با اســتفاده از واحد هاى پولى 
ديگر به جز دالر تحريم هاى آمريكا بر فروش 
نفت را دور خواهد زد. وى گفت: «ســازوكار 
پيش بينى شده توسط اتحاديه پرهيز استفاده 
از دالر خواهد بود. شما مى توانيد از واحد پول 
خودتان اســتفاده كنيد، اجنــاس را به پول 
خودتان بفروشيد و اجناس ديگر كشورها را به 
پول خودشان بخريد.» عراقچى، معاون وزير 
خارجه نيز مدعى شد: «كشورهاى طرف ثالث 
هم مى توانند از اين (مكانيسم ويژه اتحاديه 
اروپا) استفاده كنند و مؤلفه مهم آن اين است 
كه فقط مختص اروپايى ها نيســت و ديگر 

كشورها هم مى توانند از آن استفاده كنند».

 عزم ناجزم اروپا
ياســر جبرائيلى، كارشــناس اقتصادى در 
گفت وگو با خبرگزارى اســپوتنيك روسيه 
در پاســخ به اين پرســش كه آيا نظام مالى 
جديد اتحاديه اروپا، كمك رســان حال ايران 

اســت؟ مى گويد: «اروپايى هــا تاكنون كارى 
براى حفاظت از منافع تجــارى ايران انجام 
نداده اند، به طورى كه مى توان گفت شايد اين 
طرح اتحاديه اروپا تنها همانند گذشته يك 
قول باشد». به گفته اين كارشناس اقتصادى 
«ايران اروپا را بر اســاس رفتار ارزيابى خواهد 
كرد نه گفتار. اتحاديه اروپا پس از خروج آمريكا 
وعده هاى بسيارى درباره تأمين منافع ايران در 
برجام داده است، اما آنچه تاكنون اتفاق افتاده، 
خالف اين وعده ها بوده است. پس از خروج 
آمريكا از برجام، شركت هاى اروپايى به صورت 
گسترده ايران را ترك كردند، همچنين خريد 
نفت از ايران نيز توسط اروپايى ها كاهش يافته 
است».اين تحليل را حتى حاميان دولت نيز 
دارند، عبدالكريم حســين زاده نايب رئيس 
فراكســيون اميد درباره اين سازوكار اروپا به 
خبرگزارى خانه ملت گفته است: شركت هايى 
كه به صورت كامالً شخصى و خصوصى كار 
مى كنند، بســختى مى توانند امكان تعامل 
با اين ســازمان جديد را برقــرار بكنند؛ زيرا 
عمدتاً روابط و مبــادالت اقتصادى، پولى و 
بانكى با آمريكا دارند. كشورهاى اروپايى هم 
داراى كمترين شــركت دولتى هستند، اما 
دولت ها تا ســطحى مى توانند اين مبادالت 
مالى را تسهيل كنند. به گفته نماينده نقده 
اين تصميم اروپا عمدتاً شــركت هاى دولتى 
را شامل مى شــود و تشكيل چنين كانال يا 
سازمانى نمى تواند شركت هاى خصوصى را 
ُمجاب يــا وادار به مبادله مالى با ايران كند، 
اما در تعهد آور كردن روابط مالى بين دولت ها 

تأثير خوبى خواهد گذاشت.

 چرا اروپا تأخير مى كند؟
عالء الدين بروجردى، عضو كميسيون امنيت 
ملى و سياست خارجى مجلس در پاسخ به 
اين پرسش به نكته قابل  توجهى اشاره  كرده 
اســت، وى در تشريح علت تأخير در اجراى 
تعهدات اروپايى ها بــراى تداوم برجام بدون 
آمريكا، مى گويد: «مانــع اصلى براى اجراى 
تعهدات اروپا، فشارهايى است كه آمريكا به 
اروپايى ها وارد مى كند؛ زيرا آمريكا به هيچ وجه 
عالقه مند به استمرار حيات برجام با حضور 
اروپــا، چين و روســيه نيســت». عبدالرضا 
فرجى راد ســفير پيشــين ايران در نروژ نيز 
 SPV معتقد اســت: «ميزان كارآيــى مدل
يقيناً بــه واكنش و اقدامات متقابل آمريكا و 
وزارت خزانه دارى اياالت متحده بازمى گردد. 
در اين رابطه بايد ديد كه مثالً چه برخوردى با 
همين هفت بانك مركزى كشورهاى اروپايى 
از جانب آمريكا خواهد شد؟ چون رفتارهاى 
ترامپ يك نــرم ديپلماتيك و قابل تعريفى 
ندارد، امكان وقوع هر واكنشى از جانب آمريكا 
 SPV وجود دارد. اين مســئله آينده مدل

را با اما و اگــر جدى روبه رو 
مى كند». در چنين شــرايط 
مبهمى كه خود دولتى ها نيز 
بــه آن معترف اند، همچنان 
اروپايى هاست  معطل  كشور 
و راهــكار اصلــى در مقابل 
چيست؟  آمريكا  تحريم هاى 
ايــن زمينه  جبرائيلــى در 
مى گويد: «صيانــت از بازار و 
توليد داخلى در برابر هجوم 
كاالى خارجــى، ممنوعيت 

خام فروشى و نيز ممنوعيت و محدوديت هاى 
فراوان براى حضور شــركت هاى خارجى در 
بازار داخلى، ســه سياســتى است كه همه 
كشورهاى پيشرفته براى رسيدن به پيشرفت 
اتخــاذ كرده اند. آمريكا نيــز مى داند كه اين 
تحريم ها در بلندمــدت به نفع اقتصاد ايران 
تمام خواهد شد، اما اميدوار است كه از ناحيه 
آسيب هاى كوتاه مدتى كه به جامعه ايران وارد 
مى كند، بتواند با ايجاد شكاف و تقابل ميان 
مردم و حاكميت، زمينه براندازى جمهورى 

اسالمى را فراهم كند».

با وجود فشار ديپلمات هاى ايرانى براى اجراى  شرط  اروپايى و ادامه برجام مطرح مى شود

رحيم پور ازغدى: اما و اگرهاى تبادالت مالى اروپا با ايران
  پيام تجمع فيضيه

 اجراى وصيتنامه امام   بود
خبرآنالين: حسن  رحيم پورازغدى در پنجمين 
نشست بصيرتى سياسى «اولى االبصار» با موضوع 
«روحانيت و انقالب اسالمى در موقعيت كنونى» 
در جمع مديران و معاونان مدارس علميه مشهد 
به نقش حوزه هاى علميه در عرصه نظام ســازى 
اشــاره كرد و گفت: امروز خطرى كه حوزه هاى 
علميه را تهديد مى كند، ضعف استداللى متوليان 
فقه و نظام ســازى اســت كه باعث تن دادن به 
حاكميت مؤلفه هاى سكوالريسم درقالب حكومت 
دينى مى شــود. درواقع، وقتى دروس خارج فقه 
از صحنه نهادهاى عرصه عمومى غايب باشند و 
در مســائل تكرارى فقه عبادى و فردى محدود 
شــوند، اين عمالً به معناى همدستى ناآگاهانه 
با سكوالريســم اســت. امروز جاى ده ها كرسى 
درس خارج فقه در موضوعاتى همچون تعليم و 
تربيت، احكام جديد قضا، فقه رسانه، فقه فضاى 
مجازى، فقه بانكدارى، فقه روابط بين الملل، فقه 
شهرسازى، معمارى، ســينما و... خالى است و 
اين خأل با نظامات غربى درحال پُرشــدن است. 
متأسفانه بخشى از اتفاقاتى كه در عرصه اقتصادى 
مانند مؤسسات مالى اعتبارى، كالهبردارى ها و 
فســاد مالى روى داد، به لحاظ عملى، محصول 
ناكارآمــدى دولت و به لحاظ نظــرى، حاصل 
كم توجهــى به فقه حكومتى بــود. يك جريان 
به مبانى مرجعيــت در حوزه هاى علميه حمله 
مى كنــد و مدل خشــن آن در دوران رضاخانى 
اتفاق افتاد كه حوزه هاى علميه را تعطيل مى كرد 
و مدل نرم آن، جريان روشــنفكرى غربگرا بوده 
است كه با اصل حوزه، مشكل دارد و مى خواهد 
مرجعيت، فقيه و آخوند نباشند. نشست فيضيه 
قــم در مردادماه 97، يــك نقطه عطف ديگر با 
حضور هزاران طلبه در دفاع از عدالت اقتصادى 
و مبارزه با فســاد بود و ان شاءاهللا آثار خود را در 
آينده خواهد داشت. فيضيه از خرداد 42 تا امروز، 
نماد انقالب اسالمى و خط امام خمينى(ره) است. 
اين نهضت كه نهضت تقويت حوزه و مرجعيت 
است، ادامه خواهد يافت. لُّب پيام فيضيه، ضرورت 
اجراى وصيتنامه امام خمينى(ره) درباب اصالح 
و تكامل حوزه ها جهت حفظ و اصالح نهادهاى 
جمهورى اســالمى و مبارزه با سكوالريسم در 
حاكميت بود. حوزه مشــهد و قم، جلوداران اين 

نهضت خواهند بود.
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خبر

اخبارجهان

نتایج اولیه و غیررسمی انتخابات پارلمانی منطقه کردستان عراق

تصمیم بزرگ کردها برای عراق  پسا داعش

پشتویترین

 دعوای بریتانیا و اروپا باال گرفته است

شکایت انگلیسی ها از قلدری اتحادیه

یورونیوز: در ادامه ناکام ماندن تالش ها برای، دسترســی به 
یک توافق میان بریتانیا و اتحادیه اروپا بر ســر برگزیت، وزیران 
امورخارجه و برگزیت بریتانیا به شــدت از اتحادیه اروپا انتقاد 
کرده اند. دومینیک راب، وزیر برگزیت به اتحادیه اروپا هشدار داد 
تا »با قلدری« تالش نکند بریتانیا را وادار به امضای توافقی کند 

که نافی یکپارچگی ارضی کشورش باشد.
راب که روز گذشته در جلسه حزب محافظه کار در شهر بیرمنگام 
حضور یافته بود گفت: »اگر تنها پیشنهاد رسیده از اتحادیه اروپا 
تمامیت ارضی بریتانیا را تهدید کنــد، آن وقت برای ما راهی 

نمی ماند جز این که بدون توافق از اتحادیه خارج شویم.«
او در ادامه گفت: »اشتباه این است که تصور شود این دولت، یا 
هر دولت بریتانیایی دیگری را می توان با قلدربازی و با تهدید به 
وضع یک نوع تحریم اقتصادی به امضای توافقی یک طرفه علیه 

منافع کشور وادار کرد.«

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، پیشتر هشدار داده بود که دولتش 
زیر بار توافق تحمیلی که یکپارچگی ارضی کشــورش را زیر پا 

بگذارد نخواهد رفت.
از آن ســو اظهارات جرمی هانــت، وزیر خارجه بریتانیا نیز که 
روز یکشنبه 20 سپتامبر در جلسه کنفرانس حزب محافظه کار 
اتحادیه اروپا را به شوروی سابق تشبیه کرده بود با واکنش شدید 
مقامات سیاسی اتحادیه اروپا و همچنین وزرای سابق بریتانیا 

مواجه شده است.

کالس تاریخ اروپایی ها برای یکدیگر
آقای هانت روز یکشنبه گفته بود: »درس تاریخ مشخص است: 
اگر شما باشگاه اروپا را به یک زندان تبدیل کنید، اشتیاق برای 
خارج شــدن از بین نمی رود بلکه تشــدید می شود و ما تنها 
زندانی نخواهیم بود که قصد فــرار خواهیم کرد. اتحادیه اروپا 

شــکل گرفت تا از آزادی محافظت کند. ]برعکس[ این اتحاد 
جماهیر شــوروی بود که مانع از خروج مردم می شد.« تاکنون 
دومینیک راب، وزیر برگزیت بریتانیا و میشــل بارنیه، نماینده 
ارشد اتحادیه اروپا در امور برگزیت، رهبری تیم های مذاکرات 
دو طرف را برعهده داشته اند. در همین حال مارگاریت شیناس، 
سخنگوی اتحادیه اروپا، در واکنش به اظهارات این مقام دولت 
بریتانیا گفته است: »با کمال احترام باید بگویم که برای همه ما 
و به خصوص وزرای خارجه مفید است هر از چند گاه یک کتاب 

تاریخ دستمان بگیریم و بخوانیم.«
مقایســه اتحادیه اروپا با شــوروی سابق بیشــتر از آن جهت 
مناقشه برانگیز بوده است که بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه 
زمانی به وســیله شوروی اشغال شده بودند یا در دوره ای تحت 

فرمان مسکو اداره می شدند.
رادوســالو سیکورسکی، وزیر خارجه اسبق لهستان، در همین 
رابطه با انتشار توییتی نوشت: »مقایسه های برگزیتی اتحادیه 
اروپا با اتحاد جماهیر شوروی سطح پایین و نازلی است. به ویژه 
برای ما که هر دو را تجربه کرده ایم. آیا ارتش ســرخ شــما را 
مجبور کرد که بپیوندید؟ چند میلیون بروکسلی قتل عام شدند؟ 
هر کس را که خواهان رفراندوم بر ســر اســتقالل می شد به 
]اردوگاه های کار اجباری[ گوالگ می فرستادند؟ عذرخواهی کن 
جرمی هانت!« دعوا بر سر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که به 
اختصار »برگزیت« گفته می شود چند سالی است که به مسئله 
اول بخش های مختلف بریتانیا تبدیل شده است. به عنوان مثال 
بخش هایی مثل اسکاتلند چندان تمایلی به جدا شدن از اروپا 
ندارند، اما لندنی ها با آنها موافق نیســتند. به همین دلیل بنا 
شده است رفراندومی دیگر برای جدایی برگزار شود. 29 مارس 

2019 به عنوان تاریخ این رفراندوم در نظر گرفته شده است.

بین الملل: پنجمین انتخابات پارلمانی اقلیم 
کردستان عراق در 30 سپتامبر 2018 )8 مهر 
1397( با نظارت بیش از 30 سازمان بین المللی 
برگزار شد. این انتخابات در برهه ای حساس و 
سرنوشت ساز برگزار شد و می تواند نقشی بزرگ 
در تعیین آینده معادالت سیاســی در شمال 
عراق داشته باشــد. در حقیقت، در سال های 
پس از 2014 که چهارمین انتخابات پارلمانی 
اقلیم برگزار شــد، این منطقه با گســتره ای 
وســیع از رخدادها مواجه شــده که از جمله 
آن هــا می توان به حمله داعش به این منطقه، 
مرگ جالل طالبانی، رهبر کاریزماتیک حزب 
اتحادیه میهنی کردستان، برگزاری همه پرسی 
استقالل و کناره گیری مسعود بارزانی از ریاست 
اقلیم کردستان عراق، اشاره کرد. در نتیجه این 
تحــوالت می توان برگــزاری دوره ای جدید از 
انتخابات پارلمانی را تعیین کننده وزن سیاسی 
و آرایش جدید نیروها در ساختار قدرت اربیل 

ارزیابی کرد.
 

مهم ترین احزاب و جریان های سیاسی 
مدعی پیروزی در انتخابات

در پنجمین انتخابات اقلیم کردستان 32 حزب 
سیاســی حاضر هستند که با وجود ایجاد سه 
ائتالف، مجموع جریان های سیاســی به 29 
خواهد رســید. بدون تردید، همانند سال های 
گذشــته مهم تریــن احزاب سیاســی مدعی 
پیــروزی در انتخابات را بــه ترتیب می توان 
احزاب دموکرات کردســتان عراق به رهبری 
مسعود بارزانی، حزب اتحادیه میهنی کردستان 
به رهبری کوسرت رسول علی و حزب جنبش 
گوران به رهبری عمر ســید علی ارزیابی کرد. 
عالوه بر این سه حزب اصلی، دیگر جریان های 
سیاسی که می توان از احتمال کسب یک تا 10 
کرسی برای آن ها سخن به میان آورد، عبارتند 
از حزب جماعت اسالمی کردستان، جبهه به 
سوی اصالح )متشکل از دو حزب اتحاد اسالمی 
و جنبش اسالمی کردستان( و حزب نسل نو. 
عالوه بر ایــن احــزاب و ائتالف های کوچک 
دیگری نیز وجود دارند که از جمله مهم ترین 
آن ها می توان فهرست معاصر )متشکل از حزب 
سوسیال دموکرات، اتحاد ملی کردستان، حزب 
کارگران و رنجبران کردستان(، فهرست آزادی 
)حزب کمونیست کردستان( و نیز تعداد زیادی 
از احزاب و فهرســت های انتخاباتی ترکمن و 

آشوری نام برد.
 

چشم انداز محتمل انتخابات پارلمان 
اقلیم کردستان عراق

در شرایطی که انتخابات 30 سپتامبر 2018 در 

حال برگزاری است، احتماالت ممکن پیرامون 
نتایج، مطرح می شوند. 

بــرای ارائه تخمینی نســبتاً دقیــق از نتایج 
احتمالی، توجه به وضعیت داخلی اقلیم و نیز 
کنش های چند سال اخیر احزاب سیاسی در 

این منطقه ضروری به نظر می رسد. 
نتایج احتمالی انتخابات اقلیم را می توان در دو 
بُعد اساســی مورد توجه قرار داد که یک بُعد 
آن را می توان احزاب و جریان هایی دانست که 

تعداد کرسی های آن ها احتماالً 
افزایش پیدا خواهد کرد و در 
بُعد دیگر احزابی قرار دارند که 
احتماالً تعدادی از کرسی های 

آن ها کاهش پیدا می کند.
در میان احزابــی که احتماالً 
رأی آن ها افزایش پیدا خواهد 
کرد، می توان به حزب اتحادیه 
میهنی کردســتان اشاره کرد. 
این حزب در چهارمین پارلمان 
اقلیم کردستان تنها موفق به 
کســب 18 کرسی شد که در 
نوع خود شکستی بزرگ برای 

این جریان سیاسی باسابقه و ریشه دار کردی 
تلقی می شــد، اما در وضعیت کنونی با اجماع 
بزرگی که میان رهبران این حزب ایجاد شده 
که مهم ترین آن ها را می توان بازگشــت برهم 
احمد صالح به شــورای ریاست حزب دانست؛ 
به نظر می رسد که کرسی های اتحادیه افزایشی 

قابل توجه خواهد داشت. 
عالوه بر این حزب، دیگر جریان های سیاسی 

که احتماالً کرسی بیشتری را کسب خواهند 
کرد، احزاب جماعت اســالمی کردســتان به 
ریاست علی باپیر و حزب دموکرات کردستان 

عراق هستند.
در سوی مقابل، بزرگ ترین جریان سیاسی که 
احتماالً بخشی قابل توجه از کرسی ها خود را از 
دست می دهد، جنبش گوران است. این حزب 
در انتخابات ســال 2014 با کسب 24 کرسی 
به دومین فراکســیون بزرگ در پارلمان بعد 
از حزب دموکرات کردســتان 
عراق با 38 کرسی، تبدیل شد. 
در انتخابــات اخیر این حزب 
به دلیل پدیدار شدن جریانی 
رقیــب همچون نســل نو به 
رهبری شاسوار عبدالواحید، به 
نظر می رسد بخشی چشمگیر 
از کرسی های خود را از دست 
خواهد داد. عــالوه بر گوران، 
حزب اتحاد اسالمی کردستان 
صالح الدیــن  رهبــری  بــه 
بهاء الدین دیگر جریان سیاسی 
اســت که به نظر می رســد 
بخشــی از کرسی های خود را از دست خواهد 
داد. این حزب در انتخابات سال 2014 با کسب 
10 کرسی چهارمین فراکسیون بزرگ پارلمان 
بود، اما طی چند سال اخیر، پس از دنباله روی 
محض و کورکورانه از بارزانی ها به نظر می رسد 
این جریان سیاسی میانه رو اسالمی، بخشی از 
اقبال خود را در میان رأی دهندگان از دست 

خواهد داد.

اعالم نتایج اولیه و غیررسمی انتخابات 
پارلمانی منطقه کردستان عراق

نتایج اولیه و غیررســمی انتخابات پنجمین 
دوره پارلمان منطقه کردســتان عراق، که در 
برخی از رسانه ها منتشر شده، بیانگر پیشتازی 
حزب دموکرات کردستان به ریاست »مسعود 

بارزانی« است.
به نوشــته پایــگاه خبری »کردســتان 24« 
کمیساریای عالی انتخابات و همه پرسی منطقه 
کردستان، میزان مشارکت در این انتخابات را 

57 درصد اعالم کرده است. 
بنابراین گزارش، اعالم نتایج اولیه نشان می دهد 
که حزب دموکرات کردستان تاکنون 43 درصد 
آرا را به خود اختصاص داده اســت و در صدر 
قرار دارد. پس از آن حزب »اتحادیه میهنی« با 
 20 درصد آرا و حزب گوران 13 درصد، حزب 
»الجیــل الجدید« 9 درصــد، حزب الجماعه 
االســالمیه، 7 درصد و تحالف نحو االصالح، 5 
درصد در رده های بعدی قرار دارند. همچنین 
پایگاه خبری السومریه نیوز نیز با انتشار اعالم 
نتایــج غیررســمی و اولیه نوشــت که حزب 
دموکرات کردســتان، 42 کرســی را در این 
انتخابات کســب کرده اســت و در مقابل آن 
حزب اتحادیه میهنی تنها 24 کرسی را از آن 

خود کرده است.
انتظار می رود که نتایج نهایی این انتخابات طی 
72 ساعت پس از برگزاری انتخابات اعالم شود.

پارلمان منطقه کردســتان 111 کرسی دارد 
که 11 کرسی آن به اقلیت های قومی و دینی 

اختصاص یافته است.

اعالم نتایج اولیه 
نشان می دهد که 
حزب دموکرات 

کردستان تاکنون 
چهل وسه درصد 

آرا را به خود 
اختصاص داده 
است و در صدر 

قرار دارد

بــــــــرش

ایسنا: رسانه های روسیه جزئیاتی از استفاده از سامانه های دفاعی هوایی اس 300 در سوریه پس از 
تصمیم برای ارسال آن ها به دمشق منتشر کرده اند. روزنامه موسکوسکی به نقل از یک کارشناس نظامی 
برجسته این کشور که نامش را فاش نکرد، گفت: یک مجموعه از این سامانه دفاعی می تواند حتی تا 6 
گردان را شامل شود که در هر گردان 12 پرتابگر خودکار با چهار موشک وجود دارد. این به این معنی 
است که برای مقابله با هرگونه حمله هوایی دشمن دست کم 100 موشک ضد هوایی آماده شلیک 
وجود دارد. وی افزود: با تمام این ها کسی تاکنون هم اعالم نکرده که تنها یک مجموعه از این سامانه 
به ســوریه منتقل می شود، هنوز صحبتی از تعداد دقیق آن ها نشده است و ممکن است بیش از یک 
مجموعه به سوریه ارسال شود. این کارشناس روس در ادامه گفت: سیستم کنترل یکپارچه ای برای 
نیروهای دفاع هوایی روسیه در سوریه ایجاد خواهد شد و تجهیزات آن در سراسر مناطق تحت کنترل 
دولت سوریه مستقر خواهد شد، این تجهیزات کنترلی شامل رادارهای روسی و سیستم های آتش است. 
کارشناس روسیه در پایان گفت: این ارتش روسیه است که در نهایت به شکل دقیق ماهیت اهداف را 

تعیین خواهد کرد و مشخص می کند که هدف تعیین شده دوست و یا دشمن است.

  سوریه اجازه استفاده تنهایی از اس ۳۰۰ را ندارد!
ایسنا: یک نویسنده عربستانی از تشکیل یک جبهه جدید مخالفان نظام حاکم این کشور تحت عنوان 
»جنبش بســیج ملی« خبر داد. مرزوق مشــعان العتیبی، در بیانیه ای اعالم کرد که ده ها هزار تن از 
مخالفان عربستانی روند تشکیل یک جبهه جدید مخالفان نظام حاکم را تحت عنوان »جنبش بسیج 
ملی« آغاز کرده اند. این نویسنده عربستانی با بیان اینکه جنبش جدید در تضاد کامل با نظام آل سعود و 
سیاست های آن قرار دارد، وعده داد که این جنبش در تأسیس یک نظام حکومتی مطلوب که به مصالح 
کشور توجه داشته باشد، سهیم خواهد بود. العتیبی در این بیانیه گفته  است: ده ها هزار تن از برادران و 
خواهرانمان نظام حاکم را به اصالح، توسعه کشور و دستیابی مردم به حقوقشان فراخواندند. این افراد 
ضمن هشــدار نسبت به فساد و کاهش منابع کشور، خواستار ایجاد برابری، عدالت، استقالل دستگاه 
قضایی و حاکمیت قانون شدند، اما نظام عربستان به خواسته های این افراد توجه نکرد و هیچ اقدامی نیز 
در این زمینه در دستور کار خود قرار نداد، بلکه این نظام در دوره جدید خود به سمت فساد، سرکوب 
فعاالن و به خطر انداختن ثبات کشور پیش رفته است. وی در ادامه ضمن انتقاد از محمد بن سلمان، 

ولیعهد عربستان، وی را مسئول دست کم گرفتن مردم و نقض اصول و ارزش های اسالمی دانست.

  تشکیل جبهه مخالفان آل سعود در عربستان

لغو مذاکرات امنیتی آمریکا و چین
رویترز: یک مقام ارشد آمریکایی اعالم 
کرد، چین مذاکرات امنیتی با حضور وزیر 
دفاع آمریــکا را که قرار بود در ماه اکتبر 

برگزار شود، لغو کرد. 
یک مقام ارشــد آمریکایی که در حوزه 
سیاســت چین دخیل بوده و خواســت 
نامش فاش نشود، گفت: هنوز مشخص 
نیســت که چه زمانی این مذاکرات از سرگرفته شود. وی ادامه داد: تنش ها میان 
دو کشــور در حال افزایش اســت و این مسئله ممکن اســت برای هر دو طرف 

خطرناک باشد.

هشدار مرکل به ترامپ درباره تخریب سازمان ملل
ایسنا:  آنگال مرکل، صدراعظم آلمان در 
کمپین انتخابات محلی در بایرن گفت: 
بر این باورم که تباه کردن چیزی بدون 
آنکه چیز جدیدی جای آن ساخته شده 
باشــد، واقعاً خطرناک است. صدراعظم 
آلمان همچنین ادامه داد،  دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا از درک احتمال 
راه حل های برد-برد عاجز اســت و به جــای آن فقط یک برنده را در هر مذاکره 

بین المللی می جوید. 

میزان تلفات نظامی روسیه در سوریه مشخص شد
ایســنا: رئیس کمیته دفــاع و امنیت 
در شورای فدراســیون روسیه، از میزان 
خســارت های مــادی و تلفــات جانی 
کشورش در طول سه ســال حضور در 

سوریه پرده برداشت. 
ویکتور بانــدارف، اظهار داشــت: تعداد 
کشته ها در صفوف نیروهای فعال روسیه 
در سوریه در طول سه سال به 112 تن رسیده است. این مسئول روس تأکید کرد: 
نیمی از تلفات جانی روسیه در اثر سقوط دو هواپیمای »ان 26« و »ایلوشین20« 
بوده اســت و نیروهای روسیه در طول این سه سال حدود هشت فروند هواپیما، 

هفت فروند هلی کوپتر و دو نفربر زرهی را از دست داده اند.
وی همچنین مقایسه ای کرد بین تلفات نظامی روسیه در این سه سال و تلفات 
غرب در جنگ عراق بین سال های 2003 تا 2006 و در این باره گفت: نیروهای 
غربی در طول سه سال اول جنگ علیه عراق 2515 نظامی خود را از دست دادند 
که 2309 تن آن ها نیروی آمریکایی بودند. عالوه بر اینکه بین 10 تا 20 دستگاه 
تانــک از نوع آبرامز و ده ها نفربر زرهی و 50 خودروی نظامی از نوع برادلی و 15 

جنگنده و 80 هلی کوپتر را از دست دادند. 
باندارف همچنین درباره تلفات تروریســت ها گفت: تمام حمالت هوایی نیروی 
هوایی ما به تأسیسات تروریست ها برخورد و تجهیزات آن ها را نابود کرده است، 
در این بین حدود 100 هزار تروریست کشته  شدند که 85 هزار تن آن ها توسط 

نیروی هوایی روسیه به هالکت رسیده اند.

وزیر دفاع انگلیس: 
نیروهایمان پس از برگزیت هم در آلمان می مانند

دویچه وله: وزیــر دفاع انگلیس گفت، 
کشــورش به حضور نظامــی در آلمان 
فراتر از ســال 2020 ادامــه خواهد داد. 
گوین ویلیامســون اظهار کــرد: حدود 
185 پرسنل ارتش انگلیس و 60 کارمند 
وزارت دفاع این کشــور به مجرد تکمیل 
خروج واحدهای ارتش انگلیس)برگزیت( 
در آلمــان باقی خواهند ماند. ما در حــال افزایش دادن نقاط حضور انگلیس در 
سراســر جهان هستیم. ما تأسیساتمان را در آلمان نخواهیم بست و به جایش از 

آن ها به عنوان پایگاه عملیات خط مقدم برای ارتش استفاده خواهیم کرد.

»آتالنتیک«: 
اگر واشنگتن بخواهد، جنگ یمن پایان می یابد 

فــارس: یــک رســانه آمریکایــی از 
حمایت های بدون قید و شرط واشنگتن 
از ائتالف متجاوز سعودی- اماراتی بشدت 
انتقاد کرد و نوشت: »آمریکا اگر بخواهد، 
می تواند به جنگ در یمن پایان دهد، اما 
دولت ترامپ اجازه داده اســت که رقابت 
عربستان سعودی با ایران، سیاست آمریکا 
در منطقه را دیکته کند«. »آتالنتیک« در این گزارش نوشــت: »ماه گذشته یک 
گــروه فراحزبی قانون گذاران یک بند در بودجه الیحه دفاعی اضافه کردند که بر 
اســاس آن دولت ترامپ باید درباره اتخاذ »اقدامات قابل اثبات« توسط عربستان 
سعودی و امارات متحده عربی به منظور اجتناب از آسیب رسیدن به غیرنظامیان 
و تالش از روی »حسن نیت« جهت حصول راه حل سیاسی برای پایان جنگ در 

یمن به کنگره گزارش بدهد. 
کنگره این گزارش را برای ادامه کمک نظامی پنتاگون به ائتالف ســعودی پیش 
شــرط قرار داده است«. رسانه آمریکایی با اشــاره به تمرکز آمریکا بر ضدیت با 
ایران تصریح کرد: »دولت ترامپ مانند سعودی ها و اماراتی ها، حوثی ها را تهدیدی 
همانند دیگر گروه های مورد حمایت ایــران از قبیل حزب اهلل لبنان می داند، اما 
حوثی ها جدای از حمالت موشکی اخیر به عربستان سعودی که به تالفی حمالت 
هوایی سعودی انجام شده است، جاه طلبی منطقه ای کمی از خود نشان داده اند«.

این رســانه آمریکایی ادامه داد: »تا زمانی که ائتالف معتقد باشد امکان سرکوب 
کردن حوثی ها را دارد، انگیزه کمی برای مذاکره وجود خواهد داشت. 

ترامپ هم به نتیجه گیری عربستان سعودی مبتنی بر بازی با حاصل جمع صفر 
رسیده است؛ به این معنا که پیروزی نظامی در یمن برای پادشاهی و متحدانش 
به معنای شکســت برای ایران خواهد بود و حصول راه حل مبتنی بر مذاکره با 
حوثی ها، بُرد تهران خواهد بود. دولت ترامپ که وسواس و عقده فکری اش در قبال 
ایــران کورش کرده، در حال ادامه دادن به این جنگ غیرقابل پیروزی و تضعیف 

احتمال راه حل سیاسی است«.
در پایان این گزارش آمده اســت: »اگر مشــخص شود آمریکا از جنگ بی پایان 
در یمــن حمایت نمی کند و کمک نظامی مورد نیــاز به این جنگ ارائه نخواهد 
داد، پذیرش یک راه حل سیاسی توسط عربستان سعودی و متحدانش محتمل تر 
می شــود، اما ترامپ سیگنال کمی درباره فشار بر متحدان سعودی و اماراتی اش 
نشان داده است و تنها مانع واقعگرایانه باقیمانده، کنگره است، کنگره ای که در آن 
صداهای بیشتری در حال سؤال درباره چرایی کمک قوی ترین کشور جهان برای 

ادامه فاجعه بارترین بحران انسانی جهان هستند«.

آلمان ۲54 میلیون یورو 
سالح به عربستان سعودی فروخت

برلین  دیلی صباح: درحالیکه مقامات 
در ظاهر منتقــد نقش ریاض در تهاجم 
وحشیانه علیه یمن هستند، دولت آلمان 
از زمــان به قدرت رســیدن خود در ماه 
مارس سال جاری میالدی مجوز فروش 
254 میلیون یــورو )295 میلیون دالر( 
سالح به عربستان سعودی را صادر کرده 
است.  در بیانیه وزارت اقتصاد آلمان در پاسخ به سوال  حزب سبز این کشور اعالم 
شده است: از 14 مارس تا 23 سپتامبر سال جاری میالدی مجوز 87 مورد فروش 

سالح صادر شده است. 
بیانیــه مذکور در ادامه می افزاید: یکی از آنهــا مربوط به صادرات 254 میلیون 

یورویی سالح به عربستان سعودی بوده است. 
عالوه بر عربستان ســعودی، امارات متحده عربی و اردن به عنوان دو عضو دیگر 
ائتالف نظامی عربی علیه یمن نیز در فهرست کشورهای واردکننده سالح از آلمان 

قرار دارند.

جدال صهیونیستها 
درباره کشتار مردم غزه 

فــارس: »نفتالی بنــت« وزیــر آموزش و 
»آویگــدور لیبرمــن« وزیــر جنــگ رژیم 
صهیونیســتی در جلســه کابینه به خاطر 
اختالف نظری که درباره واکنش روز جمعه 
ارتش بــه تظاهرات غزه داشــتند، به انتقاد 
و مجادله شــدید پرداختند. به نوشته وبگاه 
»آی24 نیوز« بنت که ریاست حزب »خانه 
یهودی« را نیز برعهده دارد، در این جلســه 
گفــت: »وضعیت کنونی، نتیجه مســتقیم 
سیاست های لیبرمن درقبال این باریکه )غزه( 
اســت... او تحت پوشش عبارات عملگرایی و 
مسئولیت، ساکنان جنوب )فلسطین اشغالی( 
را در معــرض اوهام و هوس های حماس قرار 
داد«. وی با شکســت خورده خواندن توافق 
آتش بس در نوار غزه، افزود: »زمان آن رسیده 
که حقیقت را بگوییم. توافق لیبرمن-حماس 
فروپاشیده است. این روشی نیست که با آن 
سیاســت دفاعی را مدیریت کنید، این یک 

سیاست شکست خورده است«.
لیبرمــن نیز این اظهــارات بنت را »هیجان 
عصبی و حســادت« توصیف کرده و گفت: 
»بگذارید بنت روی شکست ها و عدم موفقیت 
خودش در سیســتم آموزشی تمرکز کند و 
در اموری که به تجربه، مسئولیت و قضاوت 

صحیح نیاز دارد، دخالت نکند«.

نبرد سهمگین ارتش سوریه 
با داعش در صحرای سویدا

مهر: منابع ســوری از نبرد ســنگین ارتش 
سوریه با داعش در صحرای سویدا در جنوب 
این کشور و پیشروی های چشمگیر نیروهای 

سوری و فرار تکفیری ها خبر دادند.
ارتش ســوریه در منطقه صخره ای مشــرف 
به بلندی های الصفا و باســطا پیشروی های 
چشمگیری به دست آورده است و بر مساحت 
گسترده ای که شامل غارها و ناهمواری هایی 
اســت که تروریســت های تکفیــری در آن 
ســنگر گرفته و تــک تیراندازهــای خود را 
مســتقر کرده اند، مسلط شده است. به گفته 
منابع ســوری؛ این پس از تقویت نیروهای 
ارتش سوریه و پیشروی در عمق دامنه های 
صخره ای اســت. ارتش ســوریه بر الجروف 
الصخریه و باتالق هایی در اطراف قبر الشیخ 
حســین در جنوب غــرب بلندی های الصفا 
مسلط شده و تلفات و خسارات سنگینی به 

تکفیری ها وارد کرده است.
منابــع ســوری اعــالم کردند: بــه دنبال 
پیشــروی های ارتش سوریه، حلقه محاصره 
بر داعش تنگ تر شده و راه های امداد رسانی 
آن ها قطع شــده و از بیشتر منابع آبی خود 
محروم شده اند. این منابع بیان کردند: همه 
تحرکات آن ها برای شکست حصر با ناکامی 
روبــه رو شــده و همزمان با آتش ســنگین 
موشــکی و توپخانــه ای و حمــالت هوایی 
به مواضع و اســتحکامات داعــش در میان 
صخره هــا، مهمات و ســالح های داعش در 
اطراف منطقه قبرالشیخ حسین منهدم شده 
اســت. به گفته منابع سوری؛ داعشی ها پس 
از ناکام ماندن تحرکات خود برای بازپسگیری 
آنچه از دست دادند پا به فرار گذاشته و از هم 
پاشیده اند و نیروهای ارتش سوریه آن ها را در 

حال فرار زیر آتش سنگین قرار داده اند.
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