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ويژه نامه ارمغان مهندسى ضمیمه است

نشريه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی

قیمت : 500 ناموتشماره ۲۳۱ و ۲۳۲

نیمه اول و نیمه دوم آذر 1395

اجرای تحریم 10 ساله نقض برجام است

آزمون سومین گلزن برتر جهان در مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸به رئیس قوه قضاییه در مجلس تهمت زدند و سکوت کردید!
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مسعود کریمپور نطنزی/ نماینده ادوار: پس از پیروزى انقالب اسالمى ایران و بعد 
از آن تسخیر النه جاسوسى آمریکا توسط دانشجویان، جیمى کارتر رئیس جمهور 
وقت آمریکا، تحت الُشَعاع همین حادثه از رونالد ریگان شکست خورد و »رونالد« 
از  پس  نیز  اکنون  شد.  سفید  کاخ  وارد  آمریکا  جمهور  رئیس  چهلمین  عنوان  به 
گذشت ٣۶سال شخصى به نام »دونالد« ترامپ موفق شد در میان ناباورى تمامی 
رئیس  پنجمین  و  چهل  عنوان  به  افکارعمومى  و  رسانه ها  و  سیاسى  تحلیل گران 

جمهور آمریکا به کاخ سفید راه یابد.
در این میان شباهت هاى »رونالد« و »دونالد« قابل توجه است:

۱- هردو وابسته به جریان سیاسى حزب جمهوری خواه آمریکا بوده اند.
۲- هردو هیچ سابقه سیاسى و اجرایى و مشاغل دولتى نداشتند.

۳-»رونالد« از میان پرده هاى سینما و بازیگرى در فیلم هاى وسترن امریکایى به 
کاخ سفید راه یافت و »دونالد« نیز پس از شومنى در تلویزیون و بسازوبفروشى 

برج ها و هتل به عنوان یک میلیاردر وارد کاخ سفید شد.
غیرمستقیم  یا  مستقیم  به صورت  ایران  اسالمى  جمهورى  هردو،  انتخاب  در   -۴
اثرگذار بوده است؛ در حادثه تسخیر النه جاسوسى اگر گروگان ها که پس از ۴۴۴ 
روز توسط ایران آزاد شدند، چند روز زودتر تحویل آمریکا مى شدند، قطعا کارتر از 
ریگان شکست نمى خورد؛ این گروگان ها درست ٢٠دقیقه پس از سخنرانى ریگان 
در مراسم تحلیف ریاست جمهورى آزاد شدند، در مناظرات انتخاباتى خانم کلینتون 
و آقاى ترامپ نیز نام ایران بیت الغزل هر دو شده بود، یکى از شعار هاى ترامپ 

پاره کردن توافق هسته اى بود.
۵- »رونالد« و »دونالد« هر دو مهارت و تخصص جالبى در موج سوارى سیاسى 
داشته اند. »رونالد« بر موج انتقاد از بی عرضگى کارتر و دولت وى به ویژه ذلت وى 
ایران و اوج گیرى احساسات راستگرایانه در آمریکا سوار  انقالبى  اقدام  در مقابل 
شد و »دونالد« بر موج فساد دولت، نژادپرستى، اختالف شدید طبقاتى و بیکارى 

کارگران واحدهاى صنعتى سوار شد.

و اما ویژگى هاى انتخابات اخیر آمریکا:
– در مناظرات انتخاباتى درون حزبى و نهایتًا بین دو کاندیدا نشان داده شد که 
کشور ابرقدرت آمریکا وضعیت مطلوبى ندارد و از درون پوسیده است، اختالفات 
طبقاتى و شکاف بین مردم بیداد می کند، مردم نسبت به دولت اعتمادى ندارند، 
آمریکا یک کشور ورشکسته بوده و دو بیلیون دالر بدهکارى دارد، نژادپرستى و 

شعار علیه سیاهپوستان و زنان خریدار دارد.
به  اعتراضى  راى  بلکه یک  نبود،  لعلى  این دوره، حب  در  آمریکا  در  راى مردم   –

وضع موجود بود.
– ترامپ تنها کاندیدایى بود که نه حزب دموکرات او را قبول داشت و نه حتى حزب 

جمهورى خواه و نه سران کشورهاى اروپایى.
– ترامپ توانست با سوار شدن بر موج اعتراض مردم به وضع موجود، همه را 
و  پسر  بوش  و  پدر  بوش  از جمله  شکست دهد، هم سران حزب جمهورى خواه 
رئیس مجلس نمایندگان، هم رئیس جمهور اسبق یعنى بیل کلینتون و هم رئیس 
جمهور فعلى یعنى اوباما که بر خالف سنت با تمام قوا در حمایت از خانم کلینتون 
به میدان آمده بود )در حقیقت چهار رئیس جمهور آمریکا را با یک حرکت شکست 
داد و هم باالخره توانست رقیب کهنه کار خود یعنى خانم کلینتون را علیرغم داشتن 
کمپین وسیع مالى و سیاسى و حمایت هنرمندان و چهره هاى سرشناس و هم همه 

رسانه هاى غول پیکر را شکست بدهد.
البى  به  باج  خودش،  مالى  پشتوانه  به خاطر  که  بود  کاندیدایى  تنها  ترامپ   –
صهیونیست ها و آى پک نداد و به اورشلیم نرفت، کاله یهودى به سر نگذاشت و 

الى دیوار معروف دعا نگذاشت.
– ترامپ تنها کاندیدایى بود که با سیاست هاى کاخ کرملین روى خوش نشان داد 

و خود را همسو با پوتین توصیف کرد.
تا  خارجى  سیاست  قسمت  در  و  شعار  مرحله  در  حداقل  ترامپ  دیدگاه هاى   –
حدودى با مواضع جمهورى اسالمى نسبت به دیدگاه هاى خانم کلینتون نزدیک تر 
است، هرچند در مقام عمل معلوم نیست با توجه به سیاست هاى کالن نهادهاى 

تصمیم ساز آمریکا بتواند به شعارهاى خود پایبند باشد.
هرچند ترامپ نامزد ریاست جمهورى با ترامپ رئیس جمهور تفاوت هاى زیادى 
خواهد داشت و قطعًا نام برده موفق نخواهد شد بسیارى از شعارهاى انتخاباتى 
نظام سلطه گر  کلى  در سیاست هاى  در صحنه عمل ذوب  و  را محقق سازد  خود 
آمریکا خواهد شد، ولى همین که بسیارى از مفاسد آمریکا را افشا کرد و ثابت کرد 
رسانه ها که تمام افکار عمومى دنیا را شکل مى دهند یک سیستم بیمار و دروغگو 
و تحت تاثیر پول و قدرت هستند، یک برگ برنده است، اینکه در دنیا هرجا اسم 
بمب  تروریسم،  از  بشر، حمایت  گروگانگیرى، حقوق  نظیر:  عباراتى  ایران مى آمد 
هسته اى و غیره به اذهان عوام تداعى مى شد، تالش مذبوحانه و مغرضانه همین 
مطالب  از  استفاده  با  و  جدید  فرصت  این  از  باید  و  بود  دروغ پرداز  رسانه هاى 
با  و  آمریکا  در  کاندیداها  عمومى  و  درون حزبى  انتخاباتى  مناظرات  در  مطروحه 
مستندسازى به ویژه در فضاهاى مجازى نسبت به روشن شدن اذهان سایر ملل 
خانم  شکست  به خاطر  عده اى  نباید  ایران  کنیم.در  تالش  ایران  حقانیت  نسبت 
از  انتقام  به خاطر  ترامپ  انتخاب  از  یا عده اى  ماتم زده شوند  و  دلواپس  کلینتون 
رقباى سیاسى خود ذوق زده شده فرش قرمز پهن کنند، بلکه همگى با هوشیارى 

کامل سعى کنیم تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.

از »رونالد« تا »دونالد«
به قلم مدیر مسئول

صنایع فوالد نطنز

ميلگرد شاخه و کالف

 ٢٠٠8 - 9٠٠1 ISO سیستم مدیریت کیفیت

٢٠٠8 - 14٠٠1 ISO سیستم مدیریت زیست محیطی

 OHSAS سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
٢٠٠8 - 18٠٠1

استاندارد ملی ٣1٣٢ ایران جهت تولید میلگرد آج دار 

کارخانه : اصفهان، نطنز، 8/5 کیلومتری جاده نطنز

دفتر مرکزی : تهران ، خیابان ولی عصر، باالتر از 
نیایش، کوچه شهید عاطفی، پ 11٢

www.natanzsteel.com
info@natanzsteel.com



منبع : خبرگزاری فارس

پایگاه  از  نقل  به  فارس  خبرگزاری  سیاسی  گروه  گزارش  به 
اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه 
ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح امروز )چهارشنبه( در دیدار 
»مظهر  و  انقالب«  »لشکر  را  بسیج  بسیجیان،  از  نفر  هزاران 
بر  تأکید  با  و  بر بصیرت خواندند  و متکی  دینی«  مردم ساالری 
لزوم برنامه ریزی دقیق و مبتنی بر تشکیل هیأت های اندیشه 
ورزی برای هم افزایی الیه های مختلف بسیج به منظور حضور 
گفتند:  جامعه،  گوناگون  های  عرصه  در  گذار  تأثیر  و  پرقدرت 
روحیه بسیجی یعنی خدا را همواره در کنار و همراه خود دیدن، 
در  بنابراین  نشدن؛  بست  بن  و  افسردگی،  و  ناامیدی  دچار  و 
روحیه  و  دشمن  از  ترس  دچار  که  النفس  ضعیف  افراد  پاسخ 
»نمی توانیم« شده اند، می گوییم با اتکاء به قدرت الهی و باور 
قدرت حضور مردم، می توان بر همه مشکالت فائق آمد و از هیچ 

قدرتی هم نهراسید.
راهپیمایی  ابتدای سخنان خود،  در  اهلل خامنه ای  آیت  حضرت 
نشان دهنده »دست  و  تاریخی«  »پدیده ای  را  اربعین  با شکوه 
و  پدیده ها  در  کردند:  خاطرنشان  و  خواندند  الهی«  قدرت 
یا  اربعین  راهپیمایی  همچون  عظیمی  و  ماندگار  خیزشهای 
نمونه هایی نظیر تسخیر النه جاسوسی، 9 دی 88 و اعتکافها که 
برخاسته از تبلیغات نیستند، دست خداوند روشن تر از هر جای 

دیگری دیده می شود.
ایشان پیروزی انقالب اسالمی را نمونه دیگری از این پدیده های 
الهی برشمردند و خاطرنشان کردند: این دست الهی در حضور 
مردمی و شکل گیری انقالب اسالمی کاماًل مشهود و برجسته بود 
دست  همواره  انقالب  طول  در  من  فرمودند  نیز  بزرگوار  امام  و 

قدرت الهی را در پشت حرکت عظیم مردمی می دیدم.
الهِی  پدیده  در  مردم  میلیونی  حضور  اسالمی،  انقالب  رهبر 
با بصیرت«  را نشانه »عشق و جاذبه همراه  اربعین  راهپیمایی 
دانستند و افزودند: به زائرانی که موفق به این کار بزرگ شدند، 
خوشامد و زیارت قبول می گوییم و از مردم عراق که این جمعیت 

عظیم را با محبت، پذیرایی و اداره کردند، تشکر می کنیم.
راهپیمایی  فوق العاده  پدیده  استمرار  و  ماندگاری  الزمه  ایشان 
واقعی  و گفتند: شکرگزاری  این نعمت خواندند  را شکر  اربعین 
باید در عمل انجام شود و همان طور که اکثریت مردم ایران با 
باید  داشتند،  پاس  را  اسالمی  انقالب  نعمت  ایثار،  و  فداکاری 
نعمت اربعین را با حفظ روحیات و حاالت به دست آمده در این 
سفر نورانی همچون برادری، مهربانی، توجه به والیت و آمادگی 

برای حضور در میدان های سخت، شکرگزاری کرد.
دنیا  در  برخی  کردند:  خاطرنشان  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
به دنبال محو یا تحریف کردن پدیده نورانی اربعین هستند که 
برای  بزرگ  نعمت  این  قطعًا  و  نخواهند شد  کار  این  به  موفق 
سربلندی  و  سرافرازی  موجب  و  پایدار  عراق،  و  ایران  ملتهای 

خواهد بود.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه، بسیج را از پدیده های شگفت آور 
با  ما  بزرگوار  امام  افزودند:  و  برشمردند  اسالمی  انقالب  دوران 
تعلیم و الهام الهی، این شجره طیبه را پایه گذاری کرد و سرنوشت 

انقالب را به دست جوانان سپرد.
نسل  به  نسل  انتقال  در  جوانان  امانتداری  به  اشاره  با  ایشان 
دوران  امروز،  جواناِن  آنکه  وجود  با  گفتند:  انقالبی«،  »روحیه 
اما با همان روحیه انقالبی  را درک نکرده اند  انقالب و امام)ره( 
و با بصیرت، آگاهی و تجربه ای فراتر از جوانان اول انقالب، در 
میدان حضور دارند که این نشان دهنده پیشرفت انقالب اسالمی 

است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه حفظ و پاسداشت 
انقالب، وظیفه و مأموریت آحاد ملت است، جوانان را پیشران و 
موتور محرکه این حرکت بزرگ دانستند و افزودند: قطعًا حرکت 
پیروزی،  این  اما شرط تحقق  پیروز است  ما  در کشور  بسیجی 
است  صالح  عمل  انجام  و  گروهی  و  فردی  تقوای  پیشه کردِن 
که این دو عامل مهم، موجب جلب نصرت و همراهی خداوند 

خواهد شد.
قرآنِی معارضه و مبارزه  به نمونه  اشاره  با  انقالب اسالمی  رهبر 
حضرت موسی ع و برادرشان هارون، با دست خالی علیه قدرت 
عظیم فرعونی، خاطرنشان کردند: خداوند به موسی)ع( فرمود 
»نترسید که من با شما هستم و می شنوم و می بینم« و پس از آن 
نیز موسی)ع( در پاسخ به قوم بنی اسرائیل که از دیدن لشکریان 
کرد،  نابود خواهند  را  ما  آنها  و می گفتند  فرعون هراسان شده 
گفت »هرگز! پروردگارم با من است و مرا هدایت خواهد کرد«.

صالح  عمل  و  تقوا  را  خداوند  همراهی  حفظ  الزمه  ایشان، 

حفظ  را  الهی  همراهی  این  لوازم  اگر  کردند:  تأکید  و  دانستند 
کنیم، حتی قدرتی با 1٠ برابر قدرت آمریکا نیز توان غلبه و تسلط 

را نخواهد داشت.
در  باید  که  مهم  سرفصل  پنج  به  سپس  اسالمی  انقالب  رهبر 
برنامه ریزیها و رویه سازیهای بسیج مورد توجه جدی قرار گیرند، 

اشاره کردند.
متکی بودن بسیج به »بصیرت« اولین سرفصلی بود که حضرت 
یک  بسیج  گفتند:  و  کردند  اشاره  آن  به  ای  خامنه  اهلل  آیت 
حرکت احساسی ِصرف نیست، بلکه متکی بر فهمیدن، دانستن 
و بصیرت است و این جهت گیری باید همچنان در بسیج حفظ 

شود.
ایشان با اشاره به برخی افراد که در اوایل انقالب اسالمی بسیار 
پرشور و انقالبی بودند اّما اکنون در مقابل انقالب قرار گرفته اند، 
افزودند: این افراد به دلیل »نداشتن عمق دینی، حرکت بر اساس 
احساسات و هم نشینی با زاویه داران با انقالب«، فاصله زیادی 
از انقالب اسالمی گرفتند و در نهایت در مقابل انقالب ایستادند.

رهبر انقالب اسالمی، »بصیرت« را بسیار مهم خواندند و خاطر 
نشان کردند: علت تأکید مکرر من بر بصیرت در قضایای سال 88 
که البته عده ای هم از این تأکید ناراحت شدند، به دلیل اهمیت 

این موضوع در تشخیص مسیر حق و باطل است.
برای  بسیج  دایره  بودن  گسترده  ای،  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
آحاد ملت و جناحی نبودن بسیج را به عنوان دومین سرفصل 
بیان کردند و گفتند: بسیج لشکر انقالب است و اگر دو گانگی 
هم وجود داشته باشد، آن دو گانه ی »انقالبی« و »ضدانقالبی« 

است زیرا حتی »غیرانقالبی« را نیز می توان جذب کرد.
ایشان با تأکید بر لزوم جذب حداکثری افزودند: البته این جذب 
حداکثری به معنای استفاده از هر روش و اقدامی نیست، اما هر 
جناح یا فردی که انقالب را قبول دارد و در خدمت انقالب است، 

بسیج شامل او هم می شود.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: بسیج جزو هیچ یک از 
جناح های انقالب نیست بلکه بسیج، جریان و رود عظیم جاری 

به سمت اهداف انقالب اسالمی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای لزوم »هم افزایی الیه های مختلف 
بسیج« را به عنوان سومین سرفصل حرکت بسیج، بیان کردند 
است  مردم  مختلف  قشرهای  شامل  بسیج  گستره  افزودند:  و 
آن  در  افزایی  هم  و  هماهنگی  برای  مناسبی  کار  و  ساز  باید  و 

به وجود آید.
رهبر انقالب اسالمی در بیان چهارمین سرفصل برای حضور قوی 
تر و تأثیرگذارتر، به موضوع »مظهر مردم ساالری دینی و اسالمی 
بودن بسیج« اشاره کردند و افزودند: برخی تصور می کنند مردم 
و  رأی  های  صندوق  پای  در  حضور  شامل  فقط  دینی  ساالری 
انتخابات است در حالی که این موضوع، یکی از جلوه های مردم 
ساالری دینی است و معنی واقعی آن یعنی »مردم، ساالِر زندگی 

جامعه خود براساس دیِن اسالم«، هستند.
این  اساس  بر  اینکه  بر  تأکید  با  ای،  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 

تعریف، بسیج مظهر مردم ساالری دینی در همه عرصه ها است، 
عرصه  وارد  بسیج  اگر  دیدگاهی،  چنین  با  کردند:  خاطرنشان 
نیز  علم  و  مقاومتی  اقتصاد  شود،  هم  علم  و  مقاومتی  اقتصاد 

مردم ساالر خواهند شد.
پنجمین و آخرین سرفصلی که رهبر انقالب اسالمی به آن اشاره 
کردند: لزوم تشکیل هیأت های اندیشه ورز در دو سطح رأس و 

بدنه بسیج بود.
های  هیأت  این  وظیفه  گفتند:  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
اندیشه ورز در الیه های مختلف بسیج، طراحی برای مأموریتهای 
مختلف اعم از جنگ سخت و جنگ نرم، و سازندگی و خدمات 

رسانی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه تشکیل این هیأت 
تأثیرگذاری  و  خردمندی  و  پویایی  موجب  ورز  اندیشه  های 
بیشتر و پیشرو بودن بسیج می شود، افزودند: در کنار مجموعه 
های اندیشه ورز، باید هیأت های رصدگر نیز تشکیل شوند که 
مأموریت آنها مراقبت از نفوذ نکردن ویروس ها و مورد آسیب 

قرار نگرفتن سازمان بسیج است.
را برای تکامل و ثمردهی مداوم شجره  این پنج فصل  ایشان، 
طیبه بسیج ضروری دانستند و تأکید کردند: این سرفصل ها، 
به  ریزی دقیق،  برنامه  با  باید  و  واقعیت است  و  به عمل  ناظر 

مرحله اجرا درآیند.
رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به الگوبرداری از بسیج در 
برخی کشورهای منطقه و برنامه ریزی دشمن برای ضربه زدن به 
این الگو، خاطرنشان کردند: یکی از طراحی های دشمن موضوع 
بسیار مهم »نفوذ« است که از بیشتر از یک سال گذشته، بارها 

درباره آن هشدار داده شده است.
از  استفاده  چگونگی  خصوص  در  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
»نفوذ« برای ضربه زدن به بسیج، گفتند: یکی از روش ها، ایجاد 
خطوط موازی و رقیب برای بسیج است که برخی هم اکنون در 

کشور به دنبال رقیب سازی برای بسیج هستند.
و  کردند  اشاره  بسیج  درخصوص  دیگر  نکته  یک  به  ایشان 
افزودند: ما نمی خواهیم بسیج را به عنوان یک رقیب برای قوه 
مجریه قرار دهیم بلکه بسیج به عنوان یک مکمل و امید بخش 
همچنین  و  مجریه  قوه  به  صحیح  دهی  جهت  برای  می تواند 

کمک در عرصه های عملی حضور داشته باشد.
بعضی  ناامیدی  اظهار  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
دستگاههای دولتی در برخی زمینه ها، خاطرنشان کردند: چگونه 
می توان با سابقه ای که از انجام کارهای بزرگ در کشور وجود 
کرد  ناامیدی  اظهار  بسیج،  همچون  سازمانی  حضور  با  و  دارد 
زیرا نام بسیج، هر انسان افسرده و ناامیدی را هم امیدوار و با 

نشاط می کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه در بسیج، هیچ گاه 
بن بست وجود ندارد، گفتند: یک بسیجی هم ممکن است در 
برهه ای دچار ترس یا تردید شود اما هیچ گاه دچار بن بست 
آن قدر  بسیج،  در  راهنما  و  بخش  قدرت  عناصر  زیرا  شود  نمی 

قوت می  نقاط  به  تبدیل  را  نقاط ضعف  که همه  است  فراوان 
کنند.

ایشان به مشکالت اقتصادی کشور و نامگذاری امسال به عنوان 
»اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« اشاره کردند و افزودند: دیروز 
ابتدای  از  شده،  انجام  اقدامات  از  گزارشی  دولت،  مسئوالن 
امسال برای تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه کردند که در آن آمار و 
ارقام کارهای انجام گرفته، بیان شده بود اما مهم آن است که 

نتیجه این اقدامات، در صحنه عمل دیده شود.
این خصوص می  در  کردند: بسیج  تأکید  اسالمی  انقالب  رهبر 

تواند کمک و نقش آفرینی کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود به 
ایران و دولت مستکبر امریکا اشاره کردند و  مسائل مربوط به 
که  جدیدی  دولت  درباره  قضاوت  برای  امکانی  فعاًل  ما  گفتند: 
قرار است سرکار بیاید نداریم، اما دولت کنونی، برخالف آنچه در 
موضوع برجام تعهد کردند و تصمیم گیری های مشترک انجام 
شده، که آن زمان مسئولین به ما اعالم کردند، عمل می کند و 

تخلفات متعددی را مرتکب شده است.
ایشان با اشاره به تمدید قانون تحریم های ده ساله در کنگره 
عملیاتی  و  اجرایی  تمدید،  این  اگر  کردند:  خاطرنشان  امریکا، 
شود، قطعًا نقض برجام است و بدانند جمهوری اسالمی ایران 

حتمًا در مقابل آن واکنش نشان خواهد داد.
همان  یا  ای  هسته  توافق  کردند:  تأکید  اسالمی  انقالب  رهبر 
برجام نباید به وسیله ای برای فشار بر ملت و کشور ایران تبدیل 

شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اظهارات مسئوالن کشور 
و دست اندرکاران برجام که هدف از توافق هسته ای را برداشته 
امریکا  دولت  افزودند:  کردند،  بیان  ها  تحریم  و  فشارها  شدن 
عالوه بر آن قول ها و تعهداتی که در قضیه برجام انجام نداده، 
و یا ناقص عمل کرده است و مسئوالن دست اندرکار برجام هم 
صراحتًا به این موضوع اشاره کرده اند، اکنون برجام را وسیله ای 

برای فشار مجدد بر ایران قرار داده است.
قدرت  به  اتکاء  با  ایران  اسالمی  کردند: جمهوری  تأکید  ایشان 
دنیا  در  قدرتی  هیچ  از  مردم،  حضور  قدرت  به  باور  با  و  الهی 

هراس ندارد.
رهبر انقالب اسالمی در پایان خاطرنشان کردند: اگر کسانی به 
تقلید از روحیه های ضعیف بنی اسرائیل بگویند که »نمی توانیم« 
حضرت  از  تبعیت  به  نیز  ما  باشند،  داشته  هراس  دشمن  از  و 
موسی)ع( در پاسخ به آنها می گوییم هرگز این چنین نیست 

زیرا خداوند همراه ما است و ما را هدایت خواهد کرد.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، سردار سرلشکر محمدعلی 
تأکید  با  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  جعفری 
گفت:  اسالمی،  انقالب  پیش روندگی  ظرفیت های  افزایش  بر 
بسیج در حال تقویت خود و گسترش و تعمیق انقالب اسالمی 
در جبهه های محرومیت زدایی، دفاع مردمی و پیشرفت علمی 

است.
با دشمن  پیکار  برای  آمادگی بسیجیان  اعالم  با  سردار جعفری 
در عرصه های مختلف، افزود: همه همدل و یکصدا با به صحنه 
عزتمندانه  راهبرد  خدمت  در  خود  توانمندی های  تمام  آوردن 
این  شدن  جاری  برای  بسیج  و  بود  خواهیم  مقاومتی  اقتصاد 

جهاد مقدس تا آخر در کنار ملت ایستاده است.
همچنین سردار سرتیپ محمدرضا نقدی رییس سازمان بسیج 
و  جهاد  برای  بسیجیان  شوق  و  شور  به  اشاره  با  مستضعفین 
شهادت، خاطرنشان کرد: با مقاومت جانانه مردِم بسیجی ایران، 

امروز بسیج تبدیل به الگوی آزادی خواهان جهان شده است.
در  بسیج  دستاوردهای  و  فعالیت ها  از  گزارشی  بیان  با  وی 
حوزه های مختلف از جمله اقتصاد مقاومتی، افزود: بسیجیان با 
نیروی ایمان و اراده، حماسه هایی خلق خواهند کرد که دشمنان 

ناگزیر از اعتراف به شکست و پشیمانی شوند.
َقَمشلو، محمدحسین عباسی و خانم  آقایان رضا  این دیدار  در 
بیان  به  بسیجیان  نماینده  به عنوان  نیز  رفعتی  سیده مرضیه 

دیدگاهها و نظرات پرداختند و بر این محورها تأکید کردند:
-    لزوم استمرار و تقویت طرح تربیتی حلقه های صالحین

-    اهمیت زیارتگاههای راهیان نور و ضرورت افزایش حمایتهای 
مسئوالن دولتی و توسعه زیرساختها

-    نقش مدارس در آموزش و نهادینه کردن سبک زندگی ایرانی- 
اسالمی

-    آسیبهای فضای مجازی برای نوجوانان و لزوم انجام اقدامات 
الزم همچون راه اندازی شبکه ملی اطالعات

اطالعات  فناوری  خبرنگار  گزارش  به 
سیم  ساماندهی  فارس،  خبرگزاری 
نیمه  از  نشان  و  بی نام  کارت های 

و  ارتباطات  وزارت  دستور  با   9٣ سال 
فناوری اطالعات با همکاری اپراتورهای 

تلفن همراه آغاز شد.
این طرح در ٣ فاز اجرایی شده و در فاز 
آخر با راه اندازی سامانه ای امکان اطالع 
هر  نام  به  سیم کارت های  تعداد های  از 
فراهم  تلفن همراه  مشترکان  برای  نفر 
تعداد  چه  بداند  مشترکی  هر  تا  شد 
سیم کارت  به نامش ثبت است و احتمال 

سوء استفاده  کاهش یابد.
اکنون بنابر اطالعات رسیده از اپراتورهای 
مهلت  آخرین  آذرماه  پایان  تلفن همراه 
ارائه مشخصات  برای  موبایل  مشترکان 

صحیح مالکیت سیم کارت است.
ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  سازمان 
نهایی  ساماندهی  برای  رادیویی 

وضعیت سیم کارت ها اولتیماتوم تعیین 
سیم کارت های  ترتیب  این  به  و  کرده 
مجهول الهویه یا دارای اطالعات ناقص 
پایان  تا  هویت  احراز  عدم  صورت  در 

آذرماه، قطع ارتباط می شوند.
تلفن همراه  اپراتورهای  اساس  براین 
پیامک  نوبت  در چندین  اخیر  در هفته  
سجلی  مشخصات  مغایرت  اخطار 
آخرین  تا  کرده اند  ارسال  را  مشترکان 
اطالع رسانی  را به مشترکان کرده باشند.
روز گذشته سردار هادیانفر رئیس پلیس 
از 16٠ میلیون  فتا گفته: در کشور بیش 
سیم کارت داریم که ٣٠ میلیون یا تشابه 
اسمی یا مجهول الهویه بود. ٢٠ میلیون 
حال  در  میلیون   1٠ و  شده  ساماندهی 

بررسی است. 

هدف برجام رفع تحریم ها بود اما به ابزار فشار تبدیل 
شده/اجرای تحریم 10 ساله نقض برجام است

رهبر معظم انقالب فرمودند: چگونه می توان با سابقه  کارهای بزرگ در کشور و حضور سازمانی همچون بسیج، اظهار 
ناامیدی کرد زیرا نام بسیج، هر انسان افسرده و ناامیدی را هم امیدوار و با نشاط می کند.

رهبر معظم انقالب در دیدار بسیجیان سراسر کشور:

اظهارات وزیر ارتباطات درباره الزام 
کانال های پرکاربر به اخذ مجوز

پایان آذر، آخرین مهلت احراز 
هویت مشترکان موبایل/ قطع 
ارتباط سیم کارت های مخدوش

در حالیکه دیروز یک مقام انتظامی از 
بررسی وضعیت 1٠ میلیون سیم کارت 

با مشخصات مجهول خبر داد، با 
پیگیری جدی وزارت ارتباطات آخرین 
مهلت احراز هویت مشترکان پایان 
آذرماه تعیین شده و سپس ارتباط 

سیم کارت های مخدوش قطع می شود.

به گزارش خبرنگار فناوری اطالعات خبرگزاری فارس، محمود 
خدمات  همایش  حاشیه  در  دیروز  ارتباطات  وزیر  واعظی 
عمومی الزامی ICT  در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته 
به  مجازی  فضای  عالی  شورای  جلسه  آخرین  مصوبه  از 
طبق  داشت:  اظهار  و  داد  خبر  جمهوری  رئیس  ریاست 
شبکه های  در  اطالع رسانی  و  خبری  کانال های  مصوبه  این 

اجتماعی ساماندهی می شوند.
به  که  پیشنهادی  این  طبق  داد:  توضیح  ارتباطات  وزیر 
در  که  افرادی  است  رسیده  عالی  شورای  اعضای  تصویب 
کانال های مختلف خبری و اطالع رسانی فعالیت می کنند و 
مردم باید به  این اخبار اعتماد کنند و این کانال ها بیش از 

تعداد مشخصی عضو دارند باید مجوز بگیرند.
وی ادامه داد: بر این اساس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
موظف به تشکیل کمیته ای و تدوین آیین نامه مربوطه ظرف 

یک ماه شد. 
و  مجوز  جزئیات  آیین نامه  این  در  داد:  ادامه  واعظی 
در  به طور دقیق مشخص می شود که  کانال  اعضای  تعداد 
اولیه حداقل 5 هزار کاربر در کانال های خبری  صحبت های 

برای شرط الزام اخذ مجوز مطرح شده است.
حتی  و  رسانه ها  اکثر  سوی  از  خبر  این  انتشار  هرچند 
برخی  اما  گرفت  صورت  شکل  همین  به  دولت  خبرگزاری 
رسانه های دیگر با انتقاد به یادداشت دیروز خبرگزاری فارس 
با عنوان »آقای وزیر! دست مریزاد اما با »رسانه های نیابتی« 
فارس  خبرگزاری  سوی  از  خبرسازی  مدعی  می کنید؟«  چه 
شدند و ادعا کردند که رقم حداقل 5 هزار ممبر برای کانال 
های خبری و همچین اصل وجود چنین مصوبه ای از سوی 
وزیر مطرح نشده بلکه صرفا در سوال خبرنگاران بوده است.
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منبع : خبرگزاری فارس

صادق  اهلل  آیت  فارس،  خبرگزاری  قضایی  خبرنگار  گزارش  به 
فرماندهان  همایش  سومین  در  امروز  صبح  الریجانی  آملی 
بسیج قوه قضاییه با اشاره به پیاده روی اربعین گفت: چه کسی 
گمان می کرد که قتیل العبرات معنایش این می شود. چه کسی 
گمان می کرد شهادت ٧٢ نفر در یک صحرای بی آب و علف بعد 

از قرن ها اینچنین تاثیرگذار می شود؟

وی گفت: دشمنان اسالم فهمیدند نیروی ایمان نیرویی نیست 
که بتوان به هر طریقی با آن بازی کرد.

رئیس قوه قضاییه گفت: قضیه اربعین افسانه نیست و عاشقان 
حسینی گردهمایی عظیمی را آفریده اند و حب اهل بیت تاثیر 

عظیمی برای حرکت انسان به سوی کمال دارد.
موضوع  به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  الریجانی  آملی 
بسیج و الگوهای رفتاری بسیج اشاره کرد و گفت: در عراق با 

همین الگوی رفتاری بسیج مقابل دشمنان ایستاده اند.
وی افزود: فکر بسیج که از سوی امام راحلمان مطرح و بسیج 
تشکیل شد این بسیج را به یک الگو برای همه آزادگان جهان 

تبدیل کرده است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: حضرت امام خمینی)ره( گفته 
بودند که تشکیل بسیج از الطاف خفیه الهی بود که مردم از آن 

بهره مند شدند.
کسی  بر  مقدس  دفاع  در  بسیج  نقش  کرد:  خاطرنشان  وی 
پوشیده نیست، اگر بسیج نبود ما امروز نمی توانستیم راحت 

اینجا بنشینیم و حرف بزنیم.
آملی الریجانی با اشاره به این موضوع که آن چه که انقالب را 
پیروز کرد ایمان، اخالص، گذشت، بصیرت و ایثار مومنان بود 
گفت: این بصیرت است که مجموعه بسیج را موفق کرده است.

مساله  یک  خدا  به  ایمان  مساله  گفت:  قضاییه  قوه  رئیس 
و  تر  از کالم حق روشن  ما  انسان ها است.  در تحول  اساسی 

صریح تر نداریم.
وی با اشاره به بحث بصیرت گفت: زمانی که فتنه ها بروز می 
کند و دشمنان فضا را غبارآلود می کنند اینجا بصیرت به کار می 

آید و مومن باید خط دشمن و عقبه او را بشناسد.
آملی الریجانی گفت: گاهی واقعا فضا آنقدر مسموم می شود 
که تشخیص حق و باطل بسیار سخت می شود اما توجه داشته 

باشید که بصیرت شاخه های متعدد دارد.
ایمان، بصیرت و مجاهدت، عوامل توفیق بسیج است

توفیق  که سبب  را  آنچه  امروز  الریجانی گفت:  آملی  اهلل  آیت 
و دشمنان  است  و مجاهدت  ایمان، بصیرت  دانیم  بسیج می 

این سه مهم را نشانه گرفته اند.
وی افزود: صدها کانال ماهواره ای به زبان فارسی راه انداخته 
اند، فیلم های مستهجن تهیه می کنند و جوانانی را که باید در 
نشانه  را  انحراف می کشانند. دشمنان همین  به  باشند  مسیر 

گرفته اند و جهاد در راه خدا را.
مراسمش  در  فتنه  سران  و  کردند  معرفی  شهید  را  فراری  دختر 

حاضر شدند
را  جهاد  اصالحات،  زمان  در  کرد:  تصریح  قضاییه  قوه  رئیس 
کنفرانس  با خشونت  مبارزه  برای  و  کردند  تعبیر می  خشونت 
می گذاشتند و در فتنه 88 غرب با تمام توان به میدان آمد و به 

مردم گفت ما از شما حمایت می کنیم.
را تحریک کردند  افراد داخلی شان  از  وی تصریح کرد: عده ای 
تا به رهبری توهین کنند و جالب است که یک دختر فراری را 
حاضر  دختر  این  مراسم  در  فتنه  سران  و  کردند  معرفی  شهید 

شدند.
ادعاها درباره حساب های قوه قضاییه کذب محض است

آملی الریجانی گفت: در مورد دستگاه قضایی هجمه ها را می 
بینید و اخیرا در هجمه به دستگاه قضایی و رئیس قوه بحث 

حساب های قوه قضاییه را مطرح می کنند.
رئیس قوه قضاییه گفت: گفتند رییس قوه قضاییه هزار میلیارد 
است،  ریخته  خود  حساب شخصی  به  را  المال  بیت  اموال  از 
چیزی که کذب محض است و اثبات دروغ بودن آن راحت است 

و اسنادش موجود است.
وی تصریح کرد: با اجازه رهبری در سال ها قبل )نه دوره من( 
فقط اموال قوه به نام قوه قضاییه شده و شورای پول و اعتبار 

تصویب کرده و اذن رهبری داشته است.
دادستان مشهد بر حسب تشخیصش تصمیم گرفته است

آملی الریجانی به موضوع مشهد اشاره کرد و گفت: دادستان 
مشهد بر حسب تشخیص خود و برخی اطالعات که نهادها به 
او داده بودند تصمیمی گرفت نمی خواهم قضاوت کنم آیا حق 

بوده یا باطل.
کاش آقای رییس جمهور عجله نمی کردند و حکم نمی دادند

وی افزود: اما من از رییس جمهور که تمام قد به میدان آمد و 
قبل رسیدگی حکم خود را داد تعجب می کنم. کاش عجله نمی 

کردید تا رسیدگی شود.
حقوق  حفظ  برای  گفتید  اینکه  آیا  گفت:  قضاییه  قوه  رئیس 
اساسی مردم این کار را کردید آیا برای رییس قوه قضاییه صدق 

نمی کند. رئیس قوه قضاییه از مردم نیست؟
مساله  یک  نماینده  یک  سخنرانی  لغو  گفت:  الریجانی  آملی 
است اما شایعه علیه رییس قوه را مسئول نبودید دفاع کنید؟ 
برای سخنرانی یک نماینده اظهار نگرانی کردید اما اینکه نماینده 
لیست امید که به نحوی به شما هم مرتبط است رییس قوه 
شرمساری  مایه  این  ندارید  وظیفه  شما  آنوقت  کرده  متهم  را 

نیست؟
گالیه از رییس مجلس به خاطر سکوت در مقابل تهمت به رییس 

قوه قضاییه
اما  دارم  هم  مجلس  رییس  از  را  گالیه  این  کرد:  تصریح  وی 
ایشان منصفانه تر گفته است. عرض من به رییس مجلس این 
زدند و سکوت  قوه قضاییه در مجلس تهمت  به رییس  است 

کردید البته من به دفاع شماها نیازی ندارم.
رئیس قوه قضاییه گفت: به دنیال همین بحث ها گفتند مقام 
معظم رهبری هم از رییس قوه به شدت ناراحت است و حتی 
دیگر رییس قوه را به محضرشان نمی پذیرند در حالی که من 

دو بار به محضر رهبر انقالب رفتم.
وی افزود: به دروغ گفتند که آیت اهلل جنتی می خواهند رئیس 
قوه قضاییه جدید را انتخاب کنند که رهبری خنده شان گرفت 

که این دروغ ها را از کجا می آورند؟
بدنه فاسد اصالحات سخت در اشتباه هستند

آملی الریجانی گفت: اگر امروز برخی بدنه فاسد اصالحات خواب 
قبل را می بیند سخت در اشتباه هستند بسیج با قدرت ایستاده 

از خدا بخواهیم نور حق را در قلب همه مسلمین بتاباند.
را  ما  را تشخیص دهید که  راه حق  افزود:  قوه قضاییه  رئیس 
از مسئوالن عالی قضایی و سردار  نکنند  این حواشی متهم  به 

سلیمانی هم تشکر می کنم.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حجت االسالم محسنی اژه ای 
در ادامه صد و پنجمین نشست خبری خود گفت: در آبان ماه 
٧8 هزار و ٧41 مورد با تلفن گویای قوه تماس گرفتند که از این 

میزان ٧ هزار ٣5٠ مورد مربوط به مهریه بوده است.
وی افزود: از طریق وب 1٠8 هزار و 699 تماس بوده که بیش از 
48 هزار مورد مربوط به مهریه بوده است و بیش از هزار مورد 

پیشنهاد و انتقاد بوده است.
مشهد  در  اربعین  در  سخنرانی  لغو  خصوص  در  گفت:  اژه ای 

گفت: در این زمینه من مسئول پیگیری شدم.
به  سیاسی  محموعه  یک  کرد:  تصریح  قضاییه  قوه  سخنگوی 
دارد  وجود  رضوی  خراسان  طلبان  اصالح  مشورتی  مجمع  نام 
که سال 84 تقاضای تاسیس مجمع را داشتند اما هنوز مجوز 

فعالیت سیاسی را نگرفته اند.
وی گفت: این مجمع در ٢٢ آذر امسال با استانداری مشهد نامه 
این  دانشکاه مشهد که  یه رییس  زند  نامه می  و  کرده  نگاری 

حزب می خواهد از نماینده مجلس و افراد سیاسی دعوت کند.
اژه ای گفت: اواًل این مجمع محوز نداشته دومًا در نامه ای که 
می نویسد مدیر کل سیاسی امنیتی استانداری مشهد همان روز 
نامه ای به رییس دانشگاه می نویسد و میگوید این حزب می 

خواهد این مراسم را برگزار کند مساعدت کنید.
معاون اول قوه قضایهی تصریح کرد: حزب که نام غیر واقعی 
است مجموعه هم که مجوز نداشته اگر هم می خواسته است 

فعالیت کند باید به فرمانداری نامه می نوشته است.
ای  نامه  استانداری  امنیتی  سیاسی  مدیرکل  داد:  ادامه  وی 
مینویسد که در آن عنوان فوری و محرمانه قید میشود در تاریخ 
٢5 آذر اطالعات سپاه امام رضا نامه ای به دادستان مشهد می 
نویسد و میگوید با توجه به اینکه از لیدرهای فتنه دعوت شده 

ما دغدغه جدی داریم و ممکن است درگیری پیش بیاید.
اژه ای گفت: ٢6 آذر هم نامه ای خطاب به دادستان و استانداری 
آذر   ٢٧ و  شود  داده  تذکر  سخنران  به  میگوید  و  نویسد  می 
است  قرار  که  اطالعات  با  گیرید  می  تماس  مشهد  دادستان 
چنین مراسمی برگزار شود آنها هم مهلت می گیرند تا موضوع 

را بررسی کنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادستان میگوید یا برگزار کنندگان 
اداره  آید  نمی  پیش  مشکلی  دهد  تعهد  باید  فرمانداری  با 

اطالعات میگوید ما که در جایگاهی نیستیم بخواهیم تضمین 
بدهیم بنابراین یا فرمانداری یا استانداری باید تقاضای بررسی 

از سوی شورای تامین می کردند.
برای  تامین  اساس مصوبه شورای  بر  دادستان  داد:  ادامه  وی 
روز اربعین نامه ای به دانشگاه مینویسد که این روز مراسمی 

برگزار نشود.
اژه ای گفت: رییس کل دادگستری روز قبلش میگوید من چند 
وزیر جهاد  با  گفتند  بزنم  استاندار حرف  با  گرفتم  تماس  نوبت 

جلسه دارد و ارتباط برقرار نشد.
وی ادامه داد: استاندار هم میگوید من از 5 به بعد و فردایش 
هم ما تماس گرفتیم که اگر اشکالی در ساختمان رازی دانشگاه 

هست مکان را تغییر دهیم که آنها پاسخ ندادند.
اقدام  من  تحلیل  به  توجه  با  گفت:  قضاییه  قوه  سخنگوی 
دادستان خالف قانون نبوده البته اگر شورای تامین تشکیل می 
شد و بر اساس مصوبه شورای تامین تصمیم می گرفتند بهتر 

بود.
وی افزود: گزارش وزارت اطالعات را گرفتم با نیروهای سپاه و 
دادگستری صحیت کردم و همه را در گزارش به رییس قوه دادم 

تصمیم با ایشان است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر 
مقام مقام معظم رهبری، در عید پرشکوه مبعث پیامبر خاتم 
خامنه ای  آیت اهلل  حضرت  )ص(،  مصطفی  محمد  حضرت 
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن نظام، قشرهای 
برنامه  را  بعثت  اسالمی،  کشورهای  سفیران  و  مردم  مختلف 
بشری  جوامع  همه  برای  آفرین  تحول  و  جاودانه  نورانی،  ای 
تعالیم  از  برگرفته  ایستادگی  ضرورت  به  اشاره  با  و  خواندند 
اسالم در مقابل دشمنان و زورگویان جهانی، افزودند: ملت با 
حضور در انتخابات پیِش رو، دشمنان اسالم و ایران را مأیوس 
خواهد کرد ضمن اینکه الزم است نامزدهای محترم به مردم 
قول دهند برای پیشرفت کشور و باز کردن گره ها، نگاهشان 

به خارج از مرزها نخواهد بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تبریک عید سعید مبعث به ملت 
بعثت  کردند:  مسلمانان جهان خاطرنشان  و همه  ایران  عزیز 
غرور  و  ظلم  و  جهل  و  تاریکی  در  غرق  دنیای  در  خاتم  رسول 

تشکیل  یعنی  نور  به  دعوت  با  اسالم  گرامی  پیامبر  و  داد  رخ 
در  ایستادگی  و  وحدت  و  انصاف  و  عدل  بر  متکی  حکومتی 
در همه جوامع بشری و  بعثت  برنامه  داد  مقابل ظلم، نشان 
در همه دورانها، قابل تحقق و اجراست و می تواند زیرساخت 

تشکیل عظیم ترین تمدن بشری قرار گیرد.
بعثت،  برنامه  به  امروز  بشریت  عمیق  نیاز  بر  تأکید  با  ایشان 
شناخت افکار عمومی جهان را از معنی و مفهوم بعثت بسیار 
مهم برشمردند و افزودند: بعد از تشکیل جمهوری اسالمی که 
رشحه ای از رشحات حکومت نبوی در آن جلوه کرد، دشمنان 
عظیم  حرکت  این  منشأ  با  مبارزه  و  بشری، خصومت  جوامع 

یعنی اسالم را در دستور کار جدی قرار دادند.
رشد  در  اسالم  بدیل  بی  »توانایی  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
تمدن  به  دهی  شکل  »ظرفیت  انسانی«،  جوامع  شکوفایی  و 
توأمان مادی و معنوی« و نیز »قدرت اسالم در مقابله با ظلم 
مبین  دین  با  مستکبران  دشمنی  اصلی  دالیل  از  را  تعدی«  و 

اسالم برشمردند.
و  اسالم  نام  به  تروریستی  گروههای  تشکیل  افزودند:  ایشان 
تفرقه انگیزی میان کشورهای اسالمی از جمله در عراق و سوریه 
رژیم خبیث  و  ظالم  امریکای  توطئه های  از  یمن  و  بحرین  و 

صهیونیستی برای مقابله با اسالم است.
رهبر انقالب خاطرنشان کردند: البته ظالمان جهانی با جمهوری 
اسالمی بیشتر از دیگر کشورهای مسلمان دشمنند اما مشکل 
همه  باید  را  واقعیت  این  و  است  اسالم  اصِل  آنها  اصلی 

مسلمانان درک کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای درک علت دشمنی مستکبران با اسالم 

افزودند:  و  خواندند  اسالمی  کشورهای  مسئوالن  وظیفه  را 
دولتهای اسالمی باید بفهمند که هدف امریکا از همراهی با یک 
کشور اسالمی و دشمنی با یک کشور دیگر، جلوگیری از وحدت 
جهان اسالم و مانع تراشی بر سر راه درک مشترک مسلمانان از 

منافع جوامع اسالمی است.
افکنانه  از توفیق سیاستهای تفرقه  ابراز تأسف  با  انقالب  رهبر 
جیب  در  دستشان  غارتگران  افزودند:  منطقه  در  امریکاییها 
برخی کشورهای منطقه است و برای ادامه این کار، سعی می 
جلوه  آنها  دشمن  را  تشّیع  یا  ایران  یا  اسالمی  کنند جمهوری 
دهند اما همه باید این نکته را درک کنیم که اتحاد و ایستادگی 

در مقابل زورگویان، راه پیشرفت جهان اسالم است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، عزم و اراده ملت ایران را در مقابله 
با زورگویی ها، اختالل ناپذیر و قاطع خواندند و خاطر نشان 
انقالبی و مؤمن در مقابل  کردند: همه ملت، جوانان و مردم 
بر  ایستادگِی  این  کشوری،  هر  در  و  اند  ایستاده  مستکبران 
گرفته از بعثت پیامبر محقق شود، دشمنان هیچ تعرض و هیچ 

غلطی نمی توانند بکنند.
رهبر انقالب اسالمی، »ایمان و اتحاد و حضور در صحنه« ملت 
و  برشمردند  اسالمی  جمهوری  ایستادگی  و  عامل شجاعت  را 
تأکید کردند: شرکت در انتخابات پیِش رو از مظاهر مهم حضور 

پر طراوت مردم در صحنه است.
ایشان با اشاره به ابعاد مختلف انتخابات افزودند: شرکت در 
انتخابات در نظام اسالمی، وظیفه مردم و تبلور »شأن و حق 
و قدرت« آنان در شکل دهی به رأس اجرایی حکومت است، 
ضمن اینکه ایستادگِی یکپارچه ملت، جسارت دشمن و توانایی 

تحرک و تعرض را از او سلب می کند.
رهبر انقالب اسالمی، سیاست های مشترک و تهدید آمیز همه 
ایران،  با ملت  را در مخالفت  آمریکا  مسئوالن گذشته و حال 
نشانه نیت خباثت آلود مسئوالن همه جریان های سیاسی این 
برای  زمانها  همه  در  ها  امریکایی  افزودند:  و  دانستند  کشور 
اما  انجام داده اند  ایران هر کاری می توانستند  ضربه زدن به 
همه بدانند هر کسی علیه ملت ایران تعرض کند، بدون تردید، 
به ضرر خودش تمام می شود چرا که عکس العمل ملت ایران 

در مقابل این حرکت، مستحکم خواهد بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، آینده مردم ایران را به فضل الهی، 
و در پرتو ایمان و ایستادگی ملت، بهتر از گذشته خواندند و 
ایستادگی و حضور در  اتحاد،  این »ایمان،  باید  تأکید کردند: 
ظرفیتهای  و  توانایی ها  از  استفاده  با  و  کرد  حفظ  را  صحنه« 
چنان  را  نظام  درونی  ساخت  عاقالنه،  ریزی  برنامه  و  داخلی 
مستحکم کرد که دشمن از توطئه هایش مأیوس شود و دست 

از دشمنی بردارد.
انتخابات  نامزدهای  از  سخنانشان  پایان  در  انقالب  رهبر 
خواستند در تبلیغات و برنامه هایشان به مردم یک قول دهند: 
باز  و  اقتصادی  توسعه  کشور،  پیشرفت  برای  که  بدهند  قول 
به  بلکه  کرد  نخواهند  نگاه  مرزها،  از  بیرون  به  ها،  گره  کردن 

توانایی های ملت و ظرفیتهای کشور چشم می دوزند.
را  از سخنان رهبر انقالب اسالمی، رئیس جمهور، مبعث  پیش 
پیامبر  و گفت:  برای بشریت خواند  الهی  پیام  آخرین  سرآغاز 
اسالم )ص( با بعثت خود مردم را در مسیر برادری و عدالت 

قرار داد.
رئیس جمهور با بیان اینکه جهان اسالم گرفتار خشونت، ترور، 
اسالم  جهان  در  امروز  افزود:  است،  ناامنی  و  بی ثباتی  تکفیر، 
بیش از هر زمان دیگر به شنیدن پیام بعثت پیامبر اسالم)ص( 
کشورهای  تا  گرفت  کار  به  را  تالش ها  باید همه  و  نیازمندیم 

اسالمی از مشکالت و ناامنی رهایی یابند.

لغو سخنرانی یک نماینده مسأله است اما 
مقابل شایعه علیه رئیس دستگاه قضا 

مسؤول نبودید که دفاع کنید؟/ این مایه 
شرمساری نیست؟/ به رئیس قوه قضاییه 

در مجلس تهمت زدند و سکوت کردید!

ماجرای لغو سخنرانی مطهری تشریح شد/مجموعه دعوت کننده از مطهری مجوز فعالیت 
نداشته است/دادستان مشهد قانونی عمل کرده است

کاندیداها به مردم قول دهند که برای بازکردن گره ها نگاهشان به بیرون از مرزها نباشد
 اتحاد و ایستادگی در مقابل زورگویان راه پیشرفت جهان اسالم است

رئیس قوه قضائیه با گالیه از رئیس جمهور و رئیس قوه 
مقننه گفت: لغو سخنرانی یک نماینده برای رئیس جمهور 
مسأله است اما در مقابل شایعه علیه رئیس دستگاه قضا 

دفاعی نمی کنند؛ از آن طرف در مجلس به رئیس قوه 
قضائیه تهمت می زنند و رئیس مجلس سکوت می کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مجموعه ای که از علی 
مطهری دعوت کرد در مشهد سخنرانی کند مجوز فعالیت 
نداشت و این در حالیست که اطالعات سپاه امام رضا 
)ع( به دادستان گفته بود با توجه به اینکه از لیدرهای 
فتنه دعوت شده ما دغدغه جدی داریم و ممکن است 

درگیری شود.

جمعی از مسئوالن نظام، سفرای کشورهای اسالمی 
در تهران و خانواده های شهدا، صبح امروز با حضرت 
آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی دیدار کردند.

آیت اهلل الریجانی در گالیه از رؤسای جمهور و مجلس:

صد و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه/۵

رهبر معظم انقالب در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی:
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جهانی  جام  مقدماتی  رقابت های  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
٢٠18 روسیه در قاره های مختلف تقریبًا نیمه بیشتری از مسیر 
از  بسیاری  تکلیف  آینده  ماه های  طی  و  کرده  سپری  را  خود 

تیم های صعود کننده مشخص خواهد شد.
این  درصد   68 آفریقا  قاره  در  کار  اینجای  تا  فیفا  اعالم  طبق 
مسابقات انجام شده است. در قاره آسیا 91 درصد کار پیش رفته 
و به نسبت مجموع رقابت های برگزار شده در مراحل گذشته، 
٣ هفته پایانی رقابت ها 9 درصد تعداد رقابت های باقی مانده 

را تشکیل می دهد.
در اروپا نیز 5٢ درصد رقابت  ها برگزار شده است و در آمریکای 
شمالی 84 درصد مسابقات مقدماتی جام جهانی ٢٠18 روسیه 

پیش رفته است.
از سوی دیگر در قاره های اقیانوسیه و آمریکای جنوبی نیز طبق 
اعالم فیفا به ترتیب 8٣ و ٧8 درصد رقابت ها برگزار شده است 
که به این ترتیب به جز قاره سبز که تقریبا نیمی از رقابت هایش 

باقی مانده، در سایر قاره ها کار این دوره از مسابقات برای روشن 
شدن تکلیف ٣٠ تیم دیگر باقی مانده برای حضور در جام جهانی 
)برزیل صعود کرده و روسیه نیز میزبان است( رو به پایان باشد.

رقابت های مقدماتی  تمام  برگزاری  اینکه طی  توجه  قابل  نکته 
جام جهانی در تمامی قاره های مختلف تا اینجای کار یک مهاجم 
با مجموع 8 گل زده در دور دوم و  ایرانی یعنی سردار آزمون 
سوم مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا در رده سوم جهان در 

مقدماتی جام جهانی ٢٠18 روسیه قرار دارد.
 ٢٠18 جهانی  جام  مقدماتی  رقابت های  در  فارس،  گزارش  به 
روسیه در تمامی قاره ها تا اینجا کار محمد الشهالوی از عربستان 
و احمد خلیل از امارات با 15 گل زده در رده نخست قرار دارند 
و بازیکنان سرشناسی مانند رونالدوی پرتغالی، کارلوس رویز از 
گواتماال، تیم کاهیل از استرالیا و ادینسون کاوانی از اروگوئه با 9 

گل در رده دوم جدول گلزنان قرار دارند.
همچنین سردار آزمون بازیکن تیم ملی فوتبال ایران با 8 گل زده 
از این لحاظ در رده سوم قرار دارد. البته بازیکنانی مانند بانگ 
ژو از چین، لواندوفسکی از لهستان و عمر خربین از سوریه نیز با 
همین تعداد گل در رده بندی جدول گلزنان مشترکًا با آزمون در 

رده سوم جدول گلزنان هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز،  مسعود پزشکیان ظهر امروز 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بودجه یکی از ابزارهای نظارتی 
مجلس است و از ابزار نظارتی در سیستم به درستی استفاده 
نمی شود. ضمن این وجود احزاب قدرتمند هم در اعمال نظارت 

بر اجرای قانون موثر بود.
وی افزود: از روز نخست اجرای طرح تحول سالمت گفتیم که 
با توجه به تجارب دیگران،  این طرح با چنین رویه ای با مشکل 
به  اکنون  را سیاسی پنداشتند و  اما سخن ما  مواجه می شود، 
جایی رسیده ایم که یکسال است پول مراکز درمانی و پرسنل را 

نداده اند و روز به روز هم مشکالت بیشتر می َشود.
پزشکیان تصریح کرد: در موضوع پزشک خانواده ساختار تصمیم 
شده،  تعریف  جمعیت  هر  برای  که  اساس  براین  بود،  درست 
خدمات تعریف شده، مسؤول تعریف شده و پول تعریف شده 
داشته باشیم و فقیر و غنی، دارا و ندار  و... تفاوتی در گرفتن 
خدمات نداشته باشند، اما این طرح در اجرا دچار اعوجاج شد.

وی متذکر شد: طرح تحول سالمت ابتدا خوب اجرا شد، اما قرار 
نبود به همه خدمات داده شود، قرار نبود افراد توانمند خدمات 
رایگان دریافت کنند، بلکه قرار بود خدمات عادالنه توزیع شود.

فراکسیون ترک زبانان سوار موج شدن است
رئیس فراکسیون ترک زبانان مجلس شورای اسالمی تبیین کرد: 
به  دارد  که وجود  و مشکالتی  بی عدالتی ها  به خاطر  قومیت ها 
سمتی حرکت می کنند که ممکن است آسیب بزنند، از این رو 
الزم است این موضوع مدیریت و هدایت نشود که در همین 
را  شدن  سوار  موج  بر  ایستادن،  موج  مقابل  به جای  ما  راستا 

انتخاب کردیم.
مفید  بسیار  اگر هدایت شوند  قومیت ها  داد:  ادامه  پزشکیان 

خواهند بود و به  جای تبدیل شدن  به یک اپوزیسیون و اینکه 
یک قومیت اختالف ساز شود، روند رشد را دنبال خواهد کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در مورد حادثه قطار و جان 
باختن شماری از هموطنان تصریح کرد: اگر مشکل ریشه ای حل 
نشود، 1٠٠ وزیر و معاون هم که عوض کنیم، مشکل حل و رفع 
نمی شود، بنابراین استیضاح کردن و تغییر وزیر راه حل ریشه ای 

مسائل نیست.
نیز  را  صادقی  به  مواجهه  در  قضایی  دستگاه  اقدام  پزشکیان، 
را  مورد  این  در  صحبت  قصد  کرد:  اضافه  و  ارزیابی  عجوالنه 
ندارم، اما به نظر من اگر قرار است مطلبی را بیان کنیم باید در 

شیوه بیان هم دقت نظر داشته باشیم.
در  فارس  دولتی  غیر  درمانگاه های  اخیرا  فارس،  گزارش  به 
آذرماه  پایان  تا  اگر  کرده اند  اعالم  استان  مقامات  به  نامه ای 
نسبت به تسویه حساب مشابه پزشکان مطب دار اقدام نشود 
ارائه خدمات به افراد زیر پوشش تأمین اجتماعی را به حالت 

تعلیق درمی آورند.

امیر نجومی دبیر شورای عالی کانون صرافان ایران در گفت وگو 
با اشاره به تغییر پول ملی  با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، 
کشور از ریال به ناموت، گفت: با این اتفاق، ارزش پول ایران به 

طور اسمی در مقابل دالر 1٠ برابر تقویت خواهد شد.
معامله  ریال  هزار   ٣8 آمریکا  دالر  هر  این  از  پیش  افزود:  وی 
می شد که هم اکنون برای هر دالر آمریکا به طور اسمی ٣ هزار و 

8٠٠ ناموت پرداخت می شود. 
عضو هیأت رئیسه کانون صرافان ایران تحقق این امر را منوط 
به تصویب مجلس دانست و گفت: در این صورت یک صفر از 

ریال ایران کاسته خواهد شد.
در  وزیران  هیات  مصوبه  است  حاکی  فارس  خبرنگار  گزارش 
جریان تصویب الیحه اصالح قانون بانک مرکزی بوده و قاعدتًا 

باید مصوبه دولت به تصویب مجلس برسد.
اردوغان  اقدام  مشابه  دولت،  اقدام  داد:  ادامه  نجومی 
رئیس جمهور کنونی کشور ترکیه است که در زمان تحویل گرفتن 
دولت خود، یک شبه اقدام به حذف 6 صفر از واحد پولی این 
کشور )لیر( کرد که به این ترتیب به ازای هر یک میلیون لیر در 

بانک ها، مردم یک لیر در بانک داشتند. 
در  را  خاصی  اتفاق  هیچ  دولت  اقدام  اینکه  بیان  با  نجومی 
مراودات و مبادالت پولی و مالی کشور ندارد و تنها یک صفر را از 
واحد پولی کشور کسر می کند، گفت: تا زمانی که اسکناس های 
جدید منتشر نشده، اقدام کنونی دولت تأثیری نخواهد داشت، 
چرا که باید در چاپ های جدید، اسکناس های 1٠ هزار ریالی به 

یک هزار تومانی تبدیل شود. 
وی ادامه داد: تنها موضوعی که باید در این زمینه رعایت کرد 
اینکه مردم بادید دقت کنند در صدور چک  و سایر اسناد اعتباری 

به اشتباه مبالغ مورد نظر را به ریال ننویسند.

پیرحسین کولیوند سرپرست اورژانس کشور در گفت وگو با خبرنگار بهداشت 
قطار  دو  برخورد  سانحه  باختگان  جان  تعداد  فارس،  خبرگزاری  درمان  و 
مسافربری را تا این لحظه ٣6 نفر اعالم کرد و گفت: کار رهاسازی و جستجو 
نهایی  آمار  ادامه دارد. وی همچنین  در داخل واگن های سوخته همچنان 

مصدومین که به مراکز درمانی منتقل شدند را ۹۸ نفر اعالم کرد.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس، به دنبال اجرایی شدن 
برجام و سفر هیئت های کوچک و بزرگ خارجی به ایران انتظار 
می رفت سرمایه گذاری در زیرساخت شدت بگیرد اما ماه ها 
پس از این به اصالح لغو تحریم ها، هنوز شاهد این هستیم 
که بانک های بزرگ اروپایی از همکاری با ایران سرباز می زنند 
و افرادی هم مبادالت مالی با ایران انجام می دهند، متهم به 

نقض تحریم های ایران می شوند.
نیز  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  صالحی  علی اکبر  که  طوری  به 
همکاری  هیچ  ما  با  حاال  تا  بزرگ  بانک های  »کل  کرد:  اذعان 

نکرده اند.«
در این میان، این سوال پیش می آید که شرکت های تولیدکننده 
از  غذایی  مواد  تولیدکننده  های  شرکت  یا  و  پوشاک  و  لباس 

به  توانند  می  چگونه  مختلف  های  نوشیدنی  تا  گرفته  اسنک 
راحتی وارد ایران شده و در نقل و انتقاالت مالی مشکلی نداشته 

باشند؟
دوباره،  بازگشت  از  فود  جاست  خبری  پایگاه  راستا  همین  در 
شرکت کلونگ آمریکا که پیش از اعمال تحریم های آمریکا در 
سال ٢٠1٢، محصوالتش را در ایران می فروخت، خبر می دهد و 
می نویسد، این شرکت پس از لغو تحریم ها، محصوالت غالت 
صبحانه و اسنک خود را با نام تجاری پرینگلز بار دیگر وارد بازار 

ایران کرده است.
ماه  اوایل  از  آمریکایی  شرکت  این  گزارش،  این  نوشته  به 
جاری میالدی از طریق شرکت توزیع کننده تهران بوران، عرضه 

محصوالتش در ایران را از سرگرفته است.
فلکس  کورن  و  کوکوپاپس  شامل  شرکت  این  صبحانه  غالت 
است. دیگر محصوالتی که با برند پرینگلز در بازار ایران عرضه 
شده است می توان به اسنک هایی با طعم خامه ترش، پیاز و 

فلفل قرمز اشاره کرد.
این محصوالت در کارخانه هایی در انگلیس، بلژیک و اسپانیا 

تولید می شوند.
تا  داریم  قصد  »ما  است:  گفته  فود  جاست  به  شرکت  این 
محصوالتمان را از طریق توزیع کننده تهران بوران وارد بازار ایران 
کنیم تا این محصوالت از طریق سوپرمارکت ها و خرده فروشان 

بزرگ و کوچک در سراسر ایران توزیع شود.«
این شرکت در مورد چشم انداز مصرف اسنک های صبحانه در 
ایران افزود: »مصرف اسنک های صبحانه برای صبحانه در ایران 

در حال افزایش است.«
پیش از این، شرکت آرکای ِبِوِریِجز که مقر اصلی آن در ملبورن و 
فلوریداست و نوشیدنی های غیرالکلی تولید می کند، مجوز ورود 
به ایران را گرفت. برند آمریکایی لباس زیر زنانه، ده ها برند ترک 
چندین  از  همه  و  همه  آئودی  لوکس  خودروی  ورود  پوشاک، 
مورد شرکت ها و برندهایی است که آرام و بی سرو صدا وارد 
بازار ایران می شوند و گویا این شرکت ها که به طور مستقیم با 
سبک خوراک و پوشاک ایرانی ها سر و کار دارند، هیچ مشکلی 

در رابطه با مبادالت بانکی و مالی ندارند.
این  اظهارنظر  در  زندگی  سبک  با  شرکت  این  مستقیم  ارتباط 
شرکت آمریکایی در مورد افزایش مصرف اسنک های صبحانه 

در ایران کامال مشهود است.

آزمون سومین گلزن برتر جهان در مقدماتی جام جهانی ۲01۸ 
روسیه/ رونالدو بعد از دو آسیایی در رده دوم!

با اجرای طرح تحول نظام سالمت قرار نبود افراد توانمند هم خدمات 
رایگان بگیرند/ یک سال است پول مراکز درمانی و پرسنل را نداده اند

حذف یک صفر از پول ملی
 ارزش اسمی پول در مقابل 
دالر 10 برابر تقویت می شود

۳۶ کشته و ۹۸ مصدوم در برخورد ۲ قطار مسافربری در سمنان

ورود بی سر و صدای اسنک های 
آمریکایی به ایران/ چرا این 

شرکت ها مشکل مبادالت بانکی 
ندارند؟

مهاجم تیم ملی ایران با ۸ گل زده سومین گلزن برتر 
جهان در رقابت های مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به 

شمارمی رود.

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: در طرح تحول 
در نظام سالمت هدف عدالت بود نه این که به فقیر و 

غنی خدمات رایگان داده شود.

مهاجم تیم ملی ایران با ۸ گل زده سومین گلزن برتر 
جهان در رقابت های مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به 

شمارمی رود.

سرپرست اورژانس کشور تعداد جان باختگان سانحه 
برخورد دو قطار مسافربری را تا این لحظه ۳۶ نفر 

اعالم کرد و گفت: کار رهاسازی و جست وجو در داخل 
واگن های سوخته همچنان ادامه دارد.

پس از اجرایی شدن برجام، انتظار می رفت سرمایه 
گذاری در زیرساخت های ایران افزایش یابد، اما از گوشه 
و کنار خبر حضور شرکت های عرضه محصوالت غذایی، 
پوشاک و غیره در بازار ایران به گوش می رسد، علی رغم 
عدم همکاری بانک های بزرگ با ایران، این سوال پیش 
می آید که آیا این شرکت ها در مبادالت بانکی مشکلی 

ندارند؟

دبیر شورای عالی کانون صرافان در گفت و گو با فارس تشریح کرد

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی:

سرپرست اورژانس کشور خبر داد


