
 بنابر اعالم بانك مركزي و بر خالف ادعاهاي مطرح شده، سهم بهداشت و درمان
 در هزينه خانوار در دولت روحاني از يك ميليون و 602 هزار تومان به 2ميليون و 315 هزار تومان رسيده است

دولت يازدهم هزينه مردم 
و درآمد پزشکان را افزايش داد
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بعضي پيمانکاران
 مسکن مهر براي مردم

 كيسه دوخته اند!
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در دولت دوازدهم مسکن مهر پايان می يابد؟

صعود ايران به صدر جدول انتخابي واليبال قهرماني مردان جهان | چين هم حريف شاگردان كوالكوويچ نشد

ساخت 3565 مجموعه مذهبي،  هنري، ورزشي و خدماتي در پايتخت طي دهه اخير 

پيروزي 3 بر صفر مقابل چين   ورزشي تيم ملي واليبال كشورمان با 
به صدر جدول انتخابي قهرماني مردان جهان صعود كرد. 
ملي پوشان واليبال كش��ورمان ديروز در دومين بازي در 
رقابت هاي انتخابي واليبال جهان ك��ه در اردبيل در حال 
برگزاري اس��ت، به مصاف تي��م چين رفتن��د، تيمي كه 
لوزانو س��رمربي س��ابق تيم ايران، هدايت آن را بر عهده 
داشت. بازي در ست اول پاياپاي دنبال شد. ابتدا ايران در 
امتيازهاي اول 4 بر 2 پي��ش افتاد اما چيني ها در امتياز 6 
بازي را به تساوي كشاندند و وقت اول فني استراحت هم 
با برتري 8 بر 7 به نفع چيني ها به دست آمد. در ادامه ايران 
با استفاده از سرويس هاي خوب امتيازهاي عقب افتاده را 
جبران كرد و در امتياز 9 توانست از چين پيشي بگيرد. هر 
چند چيني ها دوباره 10 بر 9 از اي��ران پيش افتادند اما با 
برگشت دوباره شاگردان كوال به بازي، آنها توانستند وقت 
دوم فني اس��تراحت را با امتياز 15 بر 16 به نفع خودشان 
به دست بياورند. سپس اين اختالف ايران با چين بيشتر 
هم ش��د و چين بر خالف قبل از وقت فني دوم استراحت 
در امتيازهاي پاياني نتوانست اختالفش را با ايران جبران 
كند و در نهايت ست اول با نتيجه 25 بر 21 به سود ايران 

به پايان رسيد. 
ست دوم هم مانند ست اول سخت و نفسگير آغاز شد و 
از همان امتياز هاي اول دو تيم رقابت نزديكي داشتند. با 
اين حال بر خالف ست اول، اين بار وقت فني استراحت 

اول با برتري 8 بر 5 كشورمان به دست آمد. اين اختالف 
3 امتيازي در ادامه بيشتر هم شد و ايران در امتياز 10، 
اختالف��ش را با چين به 4 امتياز رس��اند. اما ش��اگردان 
لوزانو از اين امتياز به بعد توانستند اختالف را به حداقل 
برسانند تا جايي كه وقت دوم فني با برتري يك امتيازي 
و با نتيجه 16 بر 15 به نفع كش��ورمان به دست آمد. در 
امتيازهاي پاياني رقابت خيلي نزديك دنبال شد و دو تيم 
امتياز به امتياز با هم باال مي آمدند و در پايان اين س��ت، 
باز هم تيم ملي واليبال كشورمان بود كه با حساب 29 بر 
27 توانست چين را شكست دهد و در ست شماري 2 بر 

صفر پيش بيفتد. 
س��ت س��وم هم با توجه به اينكه چيني ها چيزي براي از 
دست دادن نداش��تند، از همان امتيازهاي اول، فشرده و 
نزديك دنبال ش��د، هر چند دو تيم س��ايه به سايه هم در 
امتيازات باال مي آمدند و برتري با ايران بود و وقت فني اول 
استراحت با نتيجه 8 بر 7 به سود كشورمان به دست آمد. 
در ادامه با سرويس هاي خوب واليباليست هاي كشورمان، 
اختالف بيشتر هم شد و ايران با نتيجه 13 بر 7 جلو افتاد 
تا اختالف يك امتيازي را به 6 امتياز برس��اند. اين برتري 
ادامه داش��ت و تا دو تيم با برتري 16 بر 12 ايران به وقت 
دوم فني استراحت رفتند. چيني ها در ادامه بر خالف ست 
دوم نتوانستند امتيازهاي عقب افتاده را جبران كنند تا در 
نهايت اين س��ت هم با برتري 25 بر 20 به نفع ايران تمام 
شود و تيم كشورمان دومين برد متوالي در انتخابي قهرماني 

مردان جهان را به دست بياورد. 
قبل از بازي ايران هم تيم هاي قطر و قزاقستان به مصاف 
هم رفتند كه اين بازي با برتري س��ه بر صفر قطري ها به 
پايان رس��يد تا اين تيم با دو پيروزي، همچنان به صعود 
به رقابت هاي جهاني اميدوار باشد. قزاقستان هم با تجربه 
كردن دومين شكست، ش��انس چنداني براي راهيابي به 

رقابت هاي جهاني نخواهد داشت. 
 احتمال ميزباني ليگ جهاني در خارج از تهران

محمدرضا داورزني، سرپرس��ت فدراس��يون واليبال هم 
ديروز به اردبيل آمد تا از نزديك شاهد ميزباني اين شهر در 
رقابت هاي انتخابي قهرماني مردان جهان باشد. داورزني 
در اين سفر كوتاه به اردبيل، وعده داد كه با توجه به ميزباني 
خوب اردبيلي ها، ش��هرهايی غيراز تهران ه��م در آينده 
ميزبان بازي هاي كشورمان در ليگ جهاني باشند: » تالش 
ما اين اس��ت كه در آينده ش��رايطي فراهم شود كه مانند 
ايتاليا و لهستان كه مسابقات ليگ جهاني را در شهرهاي 
مختلف برگزار مي كنند، ما هم به جايي برسيم كه عالوه بر 
تهران، مسابقات يك هفته ليگ جهاني را در اردبيل، اروميه 

و مازندران هم ميزباني كنيم.«
 برنامه بازي هاي روز چهارم

در چهارمي��ن روز رقابت ه��اي انتخاب��ي قهرماني مردان 
جهان، امروز هم دو بازي برگزار مي ش��ود، كره جنوبي و 
چين از ساعت 15و 30 و ايران هم از ساعت 18 برابر تيم 

قزاقستان به ميدان مي رود. 

فرهنگي شهرداري تهران از   جامعه مع�اون ام�ور اجتماع�ي و 
افتتاح 10مجموعه س�ينمايي در باغ كت�اب تهران در 
آينده اي نزدي�ك خبر داد و گفت: قرار اس�ت تا هفته 
آينده مس�جد 72 تن واقع در مي�دان آزادي با حضور 

علما و ائمه جماعات افتتاح شود. 
مجتبي عبداللهي در نشست صميمي با اصحاب رسانه- به 
مناسبت روز خبرنگار- از افتتاح مس��جد 72 تن در ميدان 
آزادي طي هفته آينده خبر داد و اظهاركرد: شهرداري تهران 
در آينده اي نزديك برنامه ويژه روز مساجد را برگزار مي كند. 

در اين باره بايد اشاره كنم ارتباط ما با مسئوالن امور مساجد 
كشور بسيار خوب است و طي يك سال گذشته همكاري هاي 
بسيار خوبي را به سرانجام رسانده   ايم.  معاون امور اجتماعي و 
فرهنگي شهرداري تهران با اشاره به اقدامات شهرداري تهران 
در سه حوزه شهر، شهرداري و شهروند طي 12 سال گذشته 
گفت: در سال 84، 3 هزار و 598 مجموعه مذهبي، فرهنگي، 
ورزشي، هنري، خدماتي، رفاهي و بانوان در پايتخت داشتيم 
كه با س��اخت 3 هزار و 565 مجموعه، آم��ار مجموعه های 
مذهبي، فرهنگي و ورزش��ي به 7هزار و 163مورد افزايش 
پيدا ك��رد.  وي با بيان اينكه از ميان مجموعه هاي س��اخته 

شده هزار و 98 مربوط به مساجد، حسينيه  ها، دارالقرآن ها 
و نمازخانه هاي عمومي است، عنوان كرد: سال 84، 3 هزار 
و 102 مجموعه مذهبي در تهران داش��تيم كه با س��اخت 
هزار و 98 مجموعه جديد تع��داد مجموعه هاي مذهبي به 
4 هزار و 200 مجموعه افزايش پيدا كرد. الزم به ذكر است 
بيش��تر مجموعه ها با محوريت حماي��ت از مناطق جنوبي 
پايتخت راه  اندازي ش��ده اند.  عبداللهي با اشاره به اقدامات 
شهرداري تهران در حوزه فرهنگي گفت: در 12 سال اخير 
944 مجموعه شامل سراي محله، فرهنگسرا، خانه فرهنگ 

و كتابخانه به شهر تهران اضافه شده است. 

ارتش سوريه، آخرين پايگاه »داعش« در استان حمص را پس گرفت
ارتش سوريه شنبه  ش�هر »الس�خنه«   جهان
آخرين پايگاه گروه تروريس�تي داعش در حومه 

شرقي حمص را آزاد كرد. 
نيروهاي مقاومت سوريه كه در روزهاي اخير پيشروي هاي 
گسترده اي را در مقابل تروريست ها كسب كرده اند، روز 
شنبه نيز توانستند مناطقي از استان حمص را از دست 
تروريست هاي داعش پس بگيرند. به گزارش خبرگزاري 
رسمي سوريه )سانا(، ارتش سوريه و نيروهاي مقاومت در 
جريان آزادسازي شهر »السخنه«، شمار زيادي از عناصر 

گروه تروريستي داعش را به هالكت رسانده و تجهيزات 
و مهمات نظامي آنها را منهدم س��اختند. شهر راهبردي 
الس��خنه در 50 كيلومتري شمال شرق ش��هر تاريخي 
تدمر و 50 كيلومتري ش��هر ديرالزور قرار دارد. براساس 
اين گ��زارش، اين نيروها در حال حاض��ر در حال تأمين 
امنيت كامل اين شهر و خنثي سازي بمب ها و مين هاي 
كار گذاشته شده در خيابان ها و س��اختمان ها هستند. 
ش��هر الس��خنه بزرگ ترين مركز تجمع داعش در ريف 
شرقي استان حمص و مهم ترين راه تداركاتي اين استان 
است. از طريق اين ش��هر، ريف حمص وديرالزور با شهر 

رقه - پايتخت خودخوانده داعش- به هم مرتبط مي شود. 
يگان هاي ارتش، عصر جمعه كنترل روستاي »الطرفاوي« 
در شمال ش��رقي »ابوالعاليا« در منطقه »جب الجراح« 
در شرق شهر حمص را به دس��ت گرفته بودند. طي اين 
عمليات، شماري از داعشي ها كشته و تجهيزات نظامي 
آنها منهدم شدند. با آزادي اين مناطق زمينه براي ورود 
نيروهاي ارتش سوريه و متحدانش به رقه هموار مي شود. 
نيروهاي مقاومت سوريه روز جمعه نيز استان سويدا در 
مرز با اردن را از دست تروريست ها آزاد و مسير تداركاتي 

به تكفيري ها از محور جنوبي را قطع كردند. 

سفير آفريقاي جنوبي در س��وريه و لبنان از تحريم اجالس سران آفريقايي اسرائيلي 
خبر داد.  به گزارش مركز اطالع رساني فلسطين، ش��ون بينفلدت در ديدار با هيئتي 
از دبيرخانه كنفرانس مردمي فلس��طينيان خارج در بيروت تصريح كرد كه كشورش 
مخالف شركت در چنين اجالسي است و به تماس و گفت وگو با سفارتخانه هاي ديگر 
كشورهاي آفريقايي و كشورهاي دوست و همپيمان نيز ادامه مي دهد و آنان را به عدم 
مشاركت در اين اجالس تشويق مي كند. سفير آفريقاي جنوبي در سوريه و لبنان تأكيد 
كرد كه كشورش اجالس سران آفريقايي اس��رائيلي را اقدامي در جهت عادي سازي 

روابط اين رژيم با كشورهاي آفريقايي مي داند و آن را تحريم خواهد كرد. 

الوروف: امريکا از دخالت در امور 
داخلي ديگران دست برنمي دارد

وزير امور خارجه روسيه با تشريح واقعياتي پيرامون 
سياس��ت خارجي امريكا يادآور ش��د: آنها تنها به 
فكر تأمين منافع سياس��ي و اقتصادي خويش در 
جهان هستند و قصد هم ندارند از خط  مشي خود 
صرف نظ��ر كنن��د. روزنامه »كامرس��انت« ديروز 
نوشت: سرگئي الوروف، وزير امور خارجه روسيه 
روز جمعه در انجمن جوانان سراسر روسيه »قلمرو 
معاني« تأكيد كرد، مقامات مسكو اميدوارند امريكا 
قصد دخالت در انتخابات رياست جمهوري آتي در 
روسيه را نداشته باشد، ولي نمي توان به اين زودي ها 

نسبت به گرمي روابط با واشنگتن اميدوار بود. 

اوباما به دنبال حضور در پشت صحنه 
سياست امريکا 

رئيس جمهور پيشين امريكا در نظر دارد در صحنه سياسي 
اين كش��ور حضور يابد، البته اين حضور به پش��ت صحنه 
سياس��ت امريكا محدود خواه��د بود. به گ��زارش پايگاه 
خبري هيل، در چند هفته آينده باراک اوباما و مشاورانش 
استراتژي جديدي را تنظيم خواهند كرد كه براساس آن 
وي خواهد توانست در صحنه سياسي امريكا قرار گيرد البته 
به گونه اي عمل خواهد كرد ك��ه بلندترين صدا در حزب 
دموكرات نباشد. در گذشته رؤساي جمهور امريكا به طور 
سنتي رؤساي جمهور واشنگتن را ترک كرده و ديگر خود را 
در صحنه سياسي كشور دخيل نمي كردند و بيشتر مواقع 
كارهاي خيريه انجام داده يا به تأليف كتاب مي پرداختند. 

تقويت توان هوايي- دفاعي روسيه 
با ۷۰ هواپيما و بالگرد جديد

ژنرال ويكتور بوندارييف، فرمانده كل نيروهاي هوايي- 
فضايي روسيه در مصاحبه با روزنامه »ستاره سرخ« ويژه 
نيروهاي مسلح اين كشور اعالم كرد كه نيروي هوايي 
روسيه تا پايان سال جاري بيش از 70 فروند هواپيما و 
بالگرد و همچنين بيش از 40 سامانه دفاع ضدهوايي و 
تقريباً 70 دستگاه رادار جديد دريافت خواهد كرد. به 
گزارش خبرگزاري »تاس«، اين مقام نظامي بلندپايه 
همچنين يادآور شد كه نيروي هوايي- فضايي روسيه 
در س��ال 2017 تاكنون حدود 50 دستگاه تجهيزات 
جديد هوايي دريافت ك��رده كه آنها ديگ��ر به حالت 

آماده باش رزمي درآمده اند. 

رهبر بزرگ ترين حزب مخالف دولت تركيه با تأكيد بر اينكه در كشور ما هيچ گونه تضمين مالي 
و جاني براي افراد وجود ندارد، گفت: در انتخابات پارلماني بعدي، اردوغان را كنار زده و تركيه را 
از شر اين ديكتاتوري خالص مي كنيم. كمال قليچدار اوغلو، در گفت وگو با نشريه »فوكوس« 
آلمان گفته است: »من مدت هاس��ت مي گويم در تركيه در حال حاضر براي هيچ كس يك 
تضمين امنيتي نه براي جان و نه براي مال وجود ندارد. طبيعتاً دولت بايد اقداماتي را عليه 
تبليغات سازمان هاي تروريستي انجام دهد، اما متأسفانه ما در يك دوراني زندگي مي كنيم 
كه قانون در آن اعتبار نداشته و عدالت وجود ندارد. براي اينكه بتوانيم دوباره اعتماد دنيا را به 

دست آوريم، تركيه بايد فوراً به شرايط نرمال و دموكراسي بازگردد.«
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امريکا به دنبال 
PMD بازگشايي پرونده

   تكرار ادعاهاي واه��ي اياالت متح��ده در خصوص لزوم 
بازرسي از مراكز نظامي مشكوک ايران كه بدون شك بازهم 
نام پارچين به عنوان نقطه مناقشه ايران و غرب در آن وجود 
دارد، بار ديگر احتمال بازگشايي پرونده PMD توسط امريكا 
و متعاقب آن پيوند خوردن برنامه هسته اي با برنامه دفاعي 

كشورمان را به دنبال خواهد داشت | صفحه 5

ويژه هاي جوان  

 منطق آبكی روزنامه سابقه دار!
 آيا مجلس به وزير زن رأي مي داد؟

صفحه 2

آفريقاي جنوبي اجالس آفريقايي- اسرائيلي را 
تحريم  مي كند

قليچدار اوغلو: از شر ديکتاتوري اردوغان 
خالص مي شويم

وزير پيشنهادی روحاني:  
شنود  نياز كشور است!

2

   ظريف: بدعه�دي امريکا بايد به نحوي پاس�خ 
داده شود

   رحماني فضلي: اگ�ر 4 ميليون نف�ر رأي نداده 
باش�ند و يك ميليون نفر از اين تع�داد در تهران 
باش�ند، بايد همان ش�ب انتخابات در تهران هزار 

كيلومتر صف تشکيل مي شد
   اميرحاتمي: قطعاً اولويت اول وزارت دفاع تقويت 

بنيه دفاعي و قدرت بازدارندگي كشور است

ديپلماسي يمن 
بعد از 28 ماه 
به تهران رسيد

15

  نماينده ويژه س�ازمان ملل در ام�ور يمن براي 
اولين ب�ار ط�ي 28 ماه بع�د از حمله عربس�تان 
به يم�ن، به تهران آم�ده و در ديدار ب�ا مقام هاي 
ايران�ي، خواس�تار اين ش�ده ك�ه اي�ران به حل 
بحران يمن كمك كند. س�ازمان ملل چند هفته 
اس�ت كه طرح جديدي ب�راي حل بح�ران يمن 
ارائه ك�رده كه انص�اراهلل آن را نمي پذي�رد، ولي 
ظاه�راً در گفت و گ�و ب�ا مقام ه�اي ايراني تالش 
دارد، زمينه پيش�برد ط�رح خ�ود را فراهم كند

صفحه 3
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رئيس اتاق بازرگاني ايران:

قدرت خريد مردم
از 10 سال پيش هم

 كمتر است


