
  هر ش�ب تيم قضايي ما در س�ازمان قضايي 
نيرو هاي مس�لح تا حدود س�اعت ۱۱الي۱۲ شب 
مش�غول بازجوي�ي و تحقي�ق و اخ�ذ اس�ناد و 
م�دارك و دالي�ل بودن�د، ول�ي س�وانح هوايي 
پيچيدگي هاي خاص خودش را دارد و بايد همه 

ابعاد را بررسي كنيم 

سخنگوي دستگاه قضا:

براي اولين بار در تاريخ اقتصاد ايران

  س�ابقه نداش�ته كه پيمان معادي براي مثال 
 نس�بت ب�ه نق�ض حق�وق بش�ر دول�ت امريكا 
در نقاط مختلف جهان واكنشي نشان بدهد يا از 

حضور در جشنواره اي غربي منصرف شود

 ماليات 
 بر مسكن  لوكس و خالی

 و خودروی  لوكس تصويب شد

اقدام كننده و مطالبه گر 
حق خانواده  شهداي 
حادثه هواپيما هستيم

 انصراف دوتابعيتی ها  
از »فجر« 

 عراقی     ها 
برای بيرون راندن امریکا 

دست به ماشه شدند
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فرمانده سپاه در حاشيه بازديد از مناطق سيل زده جنوب كشور:

همه امکانات سپاه در سیستان و بلوچستان فعال است

بیمه مرکزی: همه خانه های کشور بیمه می شوند

برداشت زودهنگام کارت سوخت دلیل اصلي کاهش سهمیه بنزين است

شهید سلیمانی و راهبردهای امنیت ساز منطقه ای

سرلشكر سالمی با حضور    اجتماعی
س�يل زده  مناط�ق  در 
سيستان و بلوچستان گفت: فرماندهان سپاه در منطقه 
حاضر هستند و با توجه به بسته بودن راه   ها امدادرسانی 
ب�ه ص�ورت هواي�ی و ب�ا بالگ�رد ص�ورت می پذيرد. 
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی، فرمانده کل سپاه 
پاس��داران انقالب اسالمی در حاش��یه بازدید از مناطق 
سیل زده استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: پس 
از بازدیدی که به وسیله بالگرد از بخش بزرگی از مناطق 
سیل زده چابهار داشتیم، مش��خص شد اشکال اساسی 
قطع ارتباطات زمینی روستاهای در محاصره سیل است، 

بنابراین بیشترین امداد از طریق ترابری هوایی و بالگرد  ها 
صورت می گیرد. نیروی زمینی سپاه تاکنون سه فروند 
و نیروی دریایی نیز یک فروند بالگرد Mi-17 را در این 

خصوص فعال کرده است. 
وی افزود: فرماندهان ما اعم از فرمانده نیروی زمینی، نیروی 
دریایی و همچنین فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی در 
منطقه حضور دارند و همه امکانات مهندسی نیروی زمینی 
سپاه در جنوب شرق کشور در منطقه فعال هستند و تا این 
لحظه 100 دستگاه ادوات مهندسی برای برقراری اتصاالت 

و ارتباطات زمینی مشغول فعالیت هستند. 
فرمانده کل س��پاه در ادام��ه اظهار کرد: آش��پزخانه های 

صحرایی متعددی برقرار شده که روزانه هزاران پرس غذا را 
فراهم می کند و از فردا نیز 50 هزار پرس روزانه طبخ خواهد 
کرد. همچنین حدود 10هزار بسته معیشتی و غذایی نیز 
تاکنون توزیع شده اس��ت.  سرلشکر سالمی با بیان اینکه 
رده های مختلف سپاه در حال فعالیت در منطقه هستند، 
تصریح کرد: سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، گروه های 
جهادی و نیروهای زمینی و دریایی با همه یگان   ها در منطقه 
فعال هستند. پایگاه دریایی چابهار هم فعال است و امکانات 
دیگری نیز از سوی نیروی دریایی سپاه در حال گسیل به 
منطقه است و امیدواریم ظرف روزهای آینده شاهد بازگشت 

تدریجی شرایط به قبل باشیم. 

رئيس بيمه مركزی با اشاره به تصويب قانون تشكيل 
صندوق بيمه ح�وادث طبيعی گفت: بر اين اس�اس 
تم�ام واحده�ای مس�كونی كش�ور تحت پوش�ش 
بيمه پايه ب�رای ح�وادث طبيع�ی ق�رار می گيرند. 
به گزارش فارس، غالمرضا س��لیمانی در حاشیه جلسه 
نشس��ت هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره 

به بیمه خسارت حوادث طبیعی گفت:  با توجه به اینکه 
کش��ور ما در منطقه حادثه خیزی قرار دارد و واحدهای 
مس��کونی و تجاری تحت خطر و ریس��ک طبیعی قرار 
دارند، به همین دلیل صندوق بیمه حوادث طبیعی ایجاد 
می ش��ود که این موضوع در دولت تصویب و در مجلس 
هم مصوب ش��ده و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان 

ارسال شده است. 
رئیس بیمه مرکزی با بیان اینکه شورای نگهبان اشکالی 
به آن گرفت��ه و دوباره به مجلس ارس��ال ش��ده گفت: 
ان ش��اءاهلل بعد از رفع اش��کال تا قبل از سال ۹۹ مصوبه 
ش��ورای نگهبان و مجلس را خواهیم داشت و اگر انجام 

شود امیدواریم در سال ۹۹ اجرایی شود. 

پخ�ش  مل�ي  ش�ركت    اقتصادی 
فرآورده ه�اي نفت�ي ط�ي 
اطالعيه اي درباره نحوه صحيح سوخت گيري با كارت هوشمند 
سوخت شخصي، برداشت زودهنگام كارت سوخت از دستگاه 
كارتخوان را دليل كاهش س�هميه  س�وخت عن�وان كرد. 
به گزارش روابط عمومي وزارت نفت، شرکت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي ایران در پي انتش��ار بعضي شایعات در 
فضاي مجازي مبني بر کاهش س��همیه س��وخت هنگام 
سوخت گیري اعالم کرد: »طراحي سامانه هوشمند سوخت 
براي جلوگیري از تخلف حاصل از بیرون کش��یدن کارت 
حین سوخت گیري، بدین  شکل اس��ت که با وارد کردن 
کارت هوشمند س��وخت در کارت خوان و مشخص شدن 

مقدار س��همیه، با آغاز س��وخت گیري، ابتدا 3/۹۹ لیتر از 
سهمیه کسر مي شود و سوخت گیري آغاز مي شود؛ پس از 
پایان پیمانه نخست، 3/۹۹ لیتر دیگر از سهمیه کم مي شود 
و دوباره سوخت گیري ادامه مي یابد و این فرآیند به صورت 

پیمانه پیمانه تا پایان سوخت گیري ادامه خواهد داشت. 
اگر در حین سوخت گیري کارت از کارتخوان بیرون کشیده 
ش��ود، مقداري که باقیمانده3/۹۹ لیتر است از سهمیه آن 
کارت کسر مي شود )براي نمونه اگر فرد ۲ لیتر سوخت گیري 
کرده است و کارت را بیرون بکشد، 1/۹۹ لیتر بیشتر از سهمیه 
آن کارت کم مي شود( و اگر همان کارت، دوباره وارد همان 
کارتخوان شود، سهمیه اي که بیشتر از لیتراژ برداشت  شده از 
نازل کم شده است، به کارت برگردانده مي شود. تأکید مي شود 

در صورت خارج کردن زودهنگام کارت سوخت از کارتخوان 
جایگاه، سوخت گیري قطع و لیتراژ یادشده از سهمیه کسر 
مي ش��ود، بنابراین تنها به اندازه لیتراژ سوخت گیري شده، 
هزینه محاسبه خواهد شد. شایان یادآوري است که هموطنان 
ابتدا کارت سوخت شخصي را داخل کارتخوان قرار دهند، 
س��پس رم�ز چهار رقمي آن را وارد کنند، نازل را بردارند و 
سوخت گیري را آغاز کنند،  پس از پایان سوخت گیري، نازل 
را به درستي سر جاي خود قرار دهند و پس از مشاهده پیام 
»کارت را بردارید« کارت سوخت شخصي خود را از کارتخوان 
خارج کنند. هموطنان عزیز توجه کنند که از برداشتن کارت 
سوخت شخصي خود از کارتخوان جایگاه عرضه سوخت پیش 

از قرار دادن نازل در جاي خود، خودداري کنند«.

 بررسی نقش شهید سپهبد 
داود عامری
  یادداشت

حاج قاسم سلیمانی در ابعاد 
مختلف به خصوص در سطح 
منطقه و جهان کاری است پر دامنه و محتاج زمان مناسب 
که در این یادداش��ت به یکی از هزار می پردازیم تا عظمت 

نقش او در حال و آینده منطقه و مسلمانان روشن شود. 
شاید بتوان گفت، از روزی که بوش با بهره گیری از نظریه 
برخورد تمدن های هانتینگتون،جهان اسالم را به عنوان یک 
دشمن آینده در ذهن خود و دولتمردانش ترسیم می کرد، 
اتاق های فکر اس��تکبار جهانی، برنامه های طوالنی مدت 
خود را برای نابودی این منطقه طراحی می کردند. آنها در 
معادالت خود، هسته اصلی شکل گیری تمدن نوین اسالمی 
را ایران اسالمی و بیشتر مناطق غرب آسیا محاسبه کرده 
بودند، چرا که اوالً رهبران جمهوری اس��المی ایران از بدو 
پیروزی انقالب و با وجود حمایت های اکثریت کشورهای 
حوزه خلیج فارس از رژیم بعث��ی عراق، به هیچ عنوان آنها 
را دشمن انگاری نکردند، چرا که نگاه به افق آینده تمدنی 
اسالم داش��ته و مبنای عمل خود را به اتحاد جهان اسالم 
استوار کرده بودند.  با ش��روع بیداری اسالمی در منطقه، 
نظام استکباری فرصتی به دست آورد تا حضور خود را در 
قلب جهان اسالم تثبیت نماید، لذا پس از جنگ دوم خلیج 
فارس، تالش فراوانی کرد تا در صورت امکان از طریق تجزیه 
عراق بتواند با بهره گیری از اختالفات قومی و منطقه ای، این 
منطقه را چند پاره کرده و از فضای آشوبی که خود به وجود 
آورده بود، سوء استفاده نماید. اما هوشیاری مرجعیت شیعه 
در عراق و حمایت مردم از رهبران سیاسی و مذهبی، ناکامی 
امریکا را در پیاده کردن نقشه های خود در پی داشت، لذا با 
ایجاد داعش و سوق دادن نیروهای داعش به عراق و سوریه، 
تالش کرد فضای آش��وب  زده را در منطقه گسترش دهد. 
در چنین شرایطی از یک سو، با چند پاره کردن کشورهای 
اسالمی منطقه و کاشتن بذر نفاق در آنها، اتحاد و همبستگی 
اسالمی را از بین ببرد و از سوی دیگر، با القای سیاست های 

خود، نقشه دلخواهش را در منطقه پیاده کند. 
لذا مالحظه می گردد که پ��س از ورود داعش به منطقه و 
حمایت های آشکار و پنهان بعضی از دولت های خودکامه 
منطقه و نظام سلطه از آن، بهانه الزم برای حضور امریکا و 
همپیمانانش در منطقه ایجاد شد، که در نهایت با یک فضای 

آنارشی در درون عراق و س��وریه که منجر به از بین رفتن 
مرزهای جغرافیایی آنها شد و منطقه را دچار بحران امنیتی 
کرد، مواجه شدیم.  در چنین شرایطی، گروه تکفیری داعش 
که در اندک مدتی بر برخی مناطق مسلط شده بود، مرتکب 
جنایت  هایی ش��د که واقعاً دل تمامی انس��ان های آزاده و 
منصف جهان را ب��ه درد آورد، لذا ترس و وحش��ت داعش 
نه تنها در منطقه بلکه بر کل جهان اثر گذاشته و امنیت روانی 
انسان های بی شماری را به خطر انداخته بود و با گستاخی و 
شعارهای ساختار شکنانه سودای جوالن دادن در تهران را 

داده بودند و هدف اصلی را ایران معرفی می کردند. 
در این اوضاع و احوال، پاس��داران صل��ح و امنیت ایران به 
فرماندهی سپهبد ش��هید حاج قاسم س��لیمانی، پای به 
میدان مبارزه با جنایتکاران داعش گذاشتند. تا زمان ورود 
جدی ایران به مبارزه با داعش، این گروهک توانسته بود با 
بهره گیری از پول و سالح های پیش��رفته حامیان خود، از 
جمله امریکا، رعب و وحش��ت را در دل ملت های منطقه و 
جهان ایجاد نماید، به طوری که دولت های منطقه گمان 
می کردند شکست این گروهک امکان پذیر نیست، بنابراین 
آنچه که شهید سلیمانی در اولین گام در منطقه ایجاد کرد، 
تولید امنیت روانی درون زا بود.   سردار دل ها، اولین راهبرد 
خود را در تولید امنیت در س��وریه و عراق، بر محور احیای 
اعتماد به نفس مردم و دولت های قانونی بنا نهاد. آن فرمانده 
بزرگ برای پیاده سازی این راهبرد، اول اعتماد مسئوالن 
این کش��ور  ها را به نیروهای مردمی جلب کرد و پس از آن 
توانست با کمک خود آن کش��ورها، با جذب، ساماندهی و 
هدایت نیروهای مردمی، سپاه بزرگی از داوطلبان مردمی 
را در قالب های مختلف با بهره گیری از تجارب بس��یج در 
ایران اسالمی، آماده مبارزه با نیروهای داعش و تروریست  ها 
نماید، لذا اولین راهبرد امنیت ساز حاج قاسم، راهبرد تولید 
امنیت بومی و درون زا در مناطق آش��وب زده بود.  دومین 
راهبرد امنیت ساز شهید سلیمانی، خنثی سازی عملیات 
روانی بزرگ و القای توطئه اختالف تراشی بین شیعیان و 
اهل سنت و در نهایت جلوگیری از تبدیل شدن منازعات 
منطقه به اختالفات مذهبی و تبدیل ش��دن آن به جنگ 

شیعه و سنی بود. 
حاج قاسم در دفاع از مردم منطقه، تفاوتی بین اهل سنت و 
شیعیان قائل نشد و اتفاقاً مناطق شیعه نشین را برای دفاع 

از اهل سنت و پیروان سایر مذاهب، همانند ایزدیان بسیج 
کرد و در نهایت در میدان عمل اثبات کرد که این نزاع شیعه 
و سنی نیست که در منطقه به جریان افتاده است، بلکه یک 
توطئه شوم استکباری است که از طریق یک گروهک وحشی 
و تکفیری به نام داعش و با حمایت بعضی ازقدرت های بزرگ 
پیاده شده است، لذا از یک سو، توطئه تاریخی دشمنان جهان 
اس��الم را در ایجاد اختالفات مذهبی بین مسلمانان خنثی 
کرد و از سوی دیگر با ایجاد اتحاد بین پیروان مذاهب مختلف 
اسالمی، آنها را به تجربه ارزشمند اتحاد و همبستگی و نتایج 
موفقیت  آمیز آن متوجه ساخت.  سومین راهبرد هوشمندانه 
حاج قاسم، تغییر نگاه کشورهای منطقه به خصوص مسلمانان 
به شیعه بود که سال  ها بود رژیم صهیونیستی و رسانه های 
غربی، آنها را به عنوان یک تهدید و طرح ایران اسالمی برای 
منطقه و مقابله با پیروان اهل سنت، تبلیغ کرده بودند. در واقع، 
منطقه مسلمانان با اتصال کشورهای ایران، عراق، سوریه و 
لبنان به همدیگر، به یک تهدید بزرگ برای صهیونیست  ها 
و به تبع آن امریکای جنایتکار تبدیل شد، چرا که از یک سو 
در این راهبرد، منطقه وسیعی از امت اسالمی در کنار هم 
قرار گرفتند و از سوی دیگر، هس��ته مرکزی تمدن سازی 
برای مبارزه با رژیم غاصب صهیونیستی و نظام استکباری 
در قالب جبهه مقاومت شکل گرفت.  پیروزی های درخشان 
جبهه مقاومت و تبدیل شدن آن به یک قدرت منطقه ای، 
نش��ان داد که این جبهه نه تنها برای امت اسالمی تهدید 
محسوب نمی شود، بلکه حافظ و حامی منافع تمامی امت 
اسالمی از مذاهب مختلف است، لذا این راهبردها، نه تنها 
س��پهبد س��لیمانی را تبدیل به یک قهرمان و اسطوره در 
منطقه بلکه کل جهان ساخت که در شهادت این فرمانده 
بزرگ، شاهد بازخورد احساسات ملت ایران، منطقه و جهان 
بودیم. او برخالف چکمه پوشان نظامی که ترس و وحشت 
را در دل انسان  ها ایجاد می کنند، رأفت و مهربانی را به همه 
انس��ان های مظلوم منطقه نثار کرد و نش��ان داد که همه 
انسان های مظلوم در اندیش��ه او واجب الدفاع هستند و در 
دفاع از آنها هیچ گونه تبعیضی روا نمی داشت، به این خاطر 
یک قهرمان و انسان برجسته برای تمامی انسان های آزاده 
شد که تا سال های متوالی در دل و یاد آنها باقی خواهد ماند 
و مردم منطقه نیز به حق نهایت قدردانی خود را از او نشان 

دادند. یاد و نامش جاویدان و راهش پر رهرو باد.

يادداشت هاي امروز

بازي ناشيانه در زمين دشمن
فريدون حسن

13

دشمن فقط در بيرون مرزها نيست!
عباس حاجي نجاري

۲

نوسانات گوجه اي متأثر از ارز چند نرخي!
مهران  ابراهيميان

4

 روحاني: 
 ریشه همه اتفاقات اخير 

به امریکا  برمي گردد
  به همه اعض��اي دول��ت توصی��ه مي کنم در کن��ار این 
خانواده های عزیز)شهدای حادثه هواپیما( براي رفع مشکالت 
آنان باشند و از مردم عزیز ایران مي خواهم در کنار این عزیزان 
همدردي ارزش��مندي را چه در تهران چه در شهرستان ها 

داشته باشند | صفحه ۲

  اروپایی ها مکانیزم ماشه را فعال کردند، آن هم با این ادعا که حسن نیت دارند و هدف شان نهایتاً 
حفظ برجام است و نه لزوماً بازگرداندن تحریم های سازمان ملل و البته همه این داستان سرایی یک 
چیز طبق معمول کم دارد؛ اینکه در آن اشاره ای به همراهی عامدانه و مزورانه چندین ساله شان با 

امریکا در عدم اجرای تعهدات شان ندارند

  ظریف: طی ۲0 ماه، سه کشور اروپایی عضو برجام به دیکته های امریکا تن داده است. این کار هیچ 
نتیجه ای در بر نداشته و هرگز نخواهد داشت. تروئیکای اروپا می تواند برجام را حفظ کند، ولی نه با 
جلب رضایت قلدر و اعمال فشار بر ایران که به برجام پایبند بوده است. در عوض، اروپا باید شجاعت 

این را داشته باشد که به تعهداتش عمل کند | صفحه ۱5

ويژه هاي جوان  

 واكنش محسن  به فايل صوتي   فائزه
 بيگانه پرستی مبتذل يك اصالح طلب

صفحه ۲

   بین الملل

برجام در مرده شورخانه اروپا
آلمان، انگليس و فرانسه با انتشار بيانيه ای در بروكسل، مكانيسم حل اختالف در برجام را فعال كردند

 همه امکانات سپاه 
در سیستان و بلوچستان فعال است

 حضور فرماندهان و 3هزار جهادگر سپاه
در مناطق سيل زده جنوب

   سردار سالمی: سپاه سلمان سیس��تان و بلوچستان، گروه های جهادی 
و نیروهای زمینی و دریایی با همه یگان   ها در منطقه فعال هس��تند. پایگاه 
دریایی چابهار هم فعال است و امکانات دیگری نیز از سوی نیروی دریایی 

سپاه در حال گسیل به منطقه است | صفحات ۱و۱۱

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
چهار شنبه ۲5 دی ۱398   -   ۱9 جمادی االول ۱44۱
سال بيست و يكم- شماره 5844 - ۱6 صفحه

قيمت: ۱000  تومان

امدادرساني سپاه در مناطق سيل زده سيستان و هرمزگان -تسنيم - فارس - مهر  

  هزينه هاي عوارض ش�هرداري نمايندگي هاي 
داراي تابلوي ال جي تا پايان س�ال و سال آينده 

پرداخت مي شود 

 حضور» تابلويی« كره ای ها
 در بازار قاچاق
 لوازم خانگی!

۱۲


