
فرمانده کل سپاه :

  ب�ار ديگ�ر يك مس�ئول وعده داده اس�ت که 
معتادان متجاهر تا پايان سال جمع آوري مي شوند 
اما اي�ن وعده تكراري به دليل يك چرخه معيوب 

هيچ گاه عملي نشده است

  بسياري از نشريات و مطبوعات مشهور و معتبر 
جهاني اقدام اخير امريكا و انگليس و برخي ديگر 
از کش�ورها در جهت تش�كيل ائتالف ضدايراني 
را محكوم به شكس�ت دانس�ته و آن را يك شوي 
تبليغاتي براي جبران شكست هاي خود در مواجهه 

با ايران عنوان کرده اند

يك نماينده مجلس ادعا کرد

با حكم رهبر معظم انقالب

گفت وگوي »جوان« با مديرعامل خانه عكاسان ايران 
درباره نمايشگاه عكس »اين شرح بي نهايت« 

ظاهراً تأکيد بر مقطعي نبودن مبارزه با فساد 
دستور کار جدي قوه قضائيه است

معتادان متجاهر 
جمع آوري و رها مي شوند! 

نفوذي هاي وزارت نفت 
 زمينه ساز 

توقيف »گريس1« بودند

ائتالف دریایی امریکا 
نیامده فرو پاشید

حجت االسالم رمضانی دبيرکل 
مجمع جهاني اهل بيت)ع( شد

 »اين شرح بي نهايت«  روايتگر 
عهد و ميثاق  امت با واليت است

آخرین بازداشتي هاي 
مفاسد اقتصادي
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هنیه:قدسبشکهباروتیاستکهمتجاوزانرامیسوزاند

معاون شهردار تهران عنوان کرد
واگذارینگهداشتبرخیازبوستانهابهمردم

آيت اهلل حائری  صادر کرد
حکمتحریمحضورامریکادرعراق

معرفی بر ترين های ليگ 
بیرانوندمردسالفوتبالایرانشد

بینالملل رئيس دفتر سياسی جنبش 
مقاومت اس�المی حماس 
اعالم کرد که عمليات روز جمعه در غرب رام اهلل هشداری 
به اسرائيل جهت دوری از شهر قدس است، چرا که قدس 
بش�كه باروتی اس�ت ک�ه متج�اوزان را می س�وزاند. 
اس��ماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاس��ی جنبش حماس 
در جریان س��خنرانی خود در خطبه های نماز جمعه در 
مسجد » العمری « در شهر غزه تأکید کرد:»به رغم اینکه 
عامل این عملیات را نمی شناسم، اما عملیات » العین « 
یک عملیات قهرمانانه بود و به دشمن صهیونیستی این 
پیام را رس��اند که از قدس، این بشکه باروت دوری کند، 
زیرا که متجاوزان به این شهر در آتش خواهند سوخت«. 
به گزارش روسیا الیوم، هنیه گفت:»این عملیات بر این 

موضوع تأکید دارد که مقاومت در کرانه باختری به رغم 
وجود فشارهای مختلف ادامه دارد و کرانه باختری حامی 
قدس و مسجداالقصی باقی خواهد ماند«. وی همچنین 
خاطرنش��ان کرد: نقش��ه های بین المللی و منطقه ای با 
هدف تغییر واقعیت های ش��هر قدس، مس��جداالقصی 
و فلس��طین وجود دارد. هنیه از امت عربی و اس��امی 
خواست خود را برای آزادسازی قدس و مسجداالقصی 

آماده کنند. 
رئیس دفتر سیاس��ی جنبش حماس گفت:»ما نیز باید 
برای آزادسازی آماده باشیم همانطور که اشغالگران برای 
توطئه چینی علیه فلسطینیان آماده هستند«. وی ضمن 
اعام مخالفت جنبش حماس با طرح امریکایی موسوم 
به » معامله قرن « از دولت امریکا خواست که در محاسبات 

خود و مواضعش در قبال ملت فلس��طین بازنگری کند. 
اظهارات هنیه درباره توانایی های فلسطینی    ها درحالی 
است که یک افسر سابق سرویس های اطاعات نظامی 
ارتش صهیونیس��تی گفت که جنبش حماس در حال 
تبدیل ش��دن از یک گروه نظامی به یک ارتش منظم و 
بزرگ است. آن هم از پایان جنگ تابستان 2014 علیه 
غزه که حم��اس ترمیم و تقویت قدرت نظامی القس��ام 
را آغاز کرد. به گزارش وبگاه خب��ری غزه االن، یونی بن 
مناحیم با اش��اره به اینکه جزئیات جدیدی از مضمون 
دیدار اخیر هیئت حماس با رهب��ران ایران در تهران به 
دست آمده است، ادعا کرد:»حماس و ایران با تشکیل یک 
ارتش منظم به منظور تکمیل شاخه نظامی گردان های 

عزالدین القسام توافق کردند.«

اجتماعی معاون شهردار تهران گفت: 
توسعه باغچه های محلی و 
نگهداشت فضای سبز به وس�يله مردم و سازمان های 
مردم نهاد يكی از موضوعاتی است که در راستای توسعه 
مشارکت عمومی در برنامه سوم به آن توجه شده است. 
حامد مظاهریان با بیان اینکه توسعه فضای سبز یکی از 
موضوعات مهم برای ارتقای زیس��ت پذیری شهر تهران 
اس��ت، اظهار کرد: رویکرد کلی برنامه سوم توسعه شهر 
تهران، مبتنی بر مشارکت عمومی است و در بخش های 
مختلف این برنامه اعم از سرمایه گذاری، توسعه پروژه ها، 
اجرای برنامه های محلی، نگهداش��ت و توس��عه فضای 
س��بز و همچنین رویکردهای شهر دوس��تدار کودک و 
ش��هر دوس��تدار س��المند این رویکرد مورد توجه واقع 

شده است. 
معاون ش��هردار ته��ران تصریح ک��رد: اگ��ر ذی نفعان 
برنامه های شهری که مردم و گروه های عمومی هستند، 
به مدیریت ش��هری اعتماد کنند و نس��بت ب��ه اجرای 
برنامه   ها اقناع شوند، سطح مش��ارکت   ها در شهر نیز به 

طور قابل ماحظه ای افزایش خواهد یافت. 

مظاهریان موضوع نگهداش��ت و توسعه فضای سبز را از 
جمله مواردی دانست که می توان در آن از مشارکت مردم 
بهره برد و اضافه کرد: نگهداشت شهر یکی از مسائلی است 
که هزینه باالیی را بر مدیریت شهری تحمیل می کند و 
بازنگ��ری در نظام نامه های فنی و اجرای��ی که منجر به 
کاهش این هزینه   ها و ارتقای کیفیت خدمات شود، در 

اولویت مدیریت شهری قرار دارد. 
وی با اشاره به ماده ۳۳ برنامه س��وم توسعه شهر تهران 
و لزوم بازنگری در نظام های فنی و اجرایی نگهداش��ت 
فضای سبز تأکید کرد: بر اساس برنامه، امکان واگذاری 
مدیریت نگهداش��ت تع��دادی از بوس��تان های محلی 
منتخب در چارچوب مشارکت بخش عمومی � خصوصی 
و نیز مسئولیت اجتماعی ش��رکت   ها )csr( پیش بینی 

شده است. 
به گفته معاون شهردار تهران، این بوستان   ها را می توان به 
صورت آزمایشی به معتمدین محلی و گروه های داوطلب 
مردمی و ش��رکت   ها و س��ازمان های خارج از شهرداری 

واگذار کرد. 
مظاهری��ان، در ادامه به موضوع توس��عه فضای س��بز 

با مش��ارکت مردم اش��اره کرد و گفت: از گذش��ته این 
روحی��ه در مردم وجود داش��ت ک��ه در مقاب��ل منازل 
خود باغچه   های��ی را ایجاد و از آن نگه��داری می کردند 
ام��ا ب��ا توس��عه آپارتمان نش��ینی و افزایش س��اکنان 
س��اختمان ها، این حس تعل��ق اجتماع��ی کمرنگ تر 
 ش��د و باعث ش��د دیگر ش��اهد این نوع از باغچه   ها در 

شهر نباشیم. 
وی اضافه کرد: ب��رای جبران این نقیصه که با واس��طه 
مس��ائل فرهنگ��ی و کاه��ش مش��ارکت اجتماعی در 
طول زمان ایجاد ش��ده، در برنامه س��وم توس��عه شهر 
تهران پیش بینی ش��ده است که ش��هرداری تهران در 
راس��تای اجرای طرح جامع فضای س��بز ش��هر تهران، 
 ت��ا پای��ان س��ال دوم برنام��ه، اقدامات��ی را پیگیری و 

اجرایی کند. 
مظاهریان تصریح کرد: بر اساس برنامه، شهرداری باید 
راهکارهای اجرایی جهت جلب مشارکت شهروندان در 
توسعه و نگهداری فضاهای سبز شهر و تشویق و تسهیل 
ایجاد باغچه ه��ای اش��تراک محلی توس��ط گروه های 

مردم نهاد و محلی را ایجاد و تسهیل کند. 

فضای سياس�ی و امنيتی  بینالملل
ع�راق پ�س از حم�الت 
پی درپی به پادگان های حشدالش�عبی متشنج است و 
اسرائيل و امريكا کم کم بايد خود را آماده هدف قرار گرفتن 
کنند. آي�ت اهلل کاظم حائ�ری در فتواي�ی ادامه حضور 
نيروهای امريكايی در عراق تحت هر بهانه ای را حرام اعالم 
کرد و از عراقی      ها خواست به مقاومت خود ادامه دهند. 
به گزارش فارس، آیت اهلل سید کاظم حسینی حائری، مرجع 
تقلید شیعیان در فتوایی تنها گزینه را »مقاومت « دانست و 
اعام کرد که ادامه حضور نیروهای امریکایی در عراق تحت 
هر عنوانی حرام است.  به نوش��ته پایگاه اطاع رسانی این 
مرجع تقلید شیعیان، در بخشی از متن این فتوا ضمن تأکید 
بر اینکه امریکایی      ها خود تروریسم و پناه دهنده تروریست      ها 
هستند، آمده است: »به صراحت و از باب مسئولیت شرعی 
می گویم که ادامه حضور هر نیروی نظامی امریکایی و مانند 
آنها تحت هر عنوانی از جمله آموزش و مشاوره نظامی یا 
به بهانه مبارزه با تروریس��م حرام است.« در ادامه این فتوا 
آمده است: »مردان غیور ما در نیروهای مسلح باید به دفاع 

شرافتمندانه و مشروع از موجودیت اسام و تمامیت ارضی 
کشور در مقابل هر نوع تجاوز زمینی یا هوایی بپردازند. شما 
تنها یک گزینه پیش رو دارید و آن مقاومت و دفاع در برابر 
دشمنی است که به حدی حقیر شده است که ترامپ یاغی 

نتوانست به شکل علنی وارد خاک شما شود.«
آیت اهلل حائری افزود: »اگر برای این پدرتان مقدور بود -که 
قلبش از حمله به مواضع تان دردآلود و از وضعیت ذلیانه 
دولتی      ها متأسف است- ساح به دست می گرفت و مانند 

یک سرباز در کنارتان قرار می گرفت.«
در یک ماه گذشته مواضع نیروهای حشدالشعبی عراق چهار 
مرتبه دچار آتش سوزی و انفجار شده است و منابع عراقی 
به جد اعتقاد دارند که امریکا و رژیم صهیونیستی در پشت 

پرده این حمات قرار دارند. 
در همین ارتباط، »ابومهدی المهندس«، جانشین رئیس 
سازمان حشدالشعبی عراق روز چهار     شنبه گذشته دولت 
امریکا را مسئول حوادث اخیر در پایگاه های نظامی عراق 
دانست.  المهندس با بیان اینکه امریکایی      ها برای هدف قرار 
دادن پایگاه      ها و مقرهای عراق، چهار پهپاد اسرائیل را به این 

کشور وارد کرده اند، اظهار داشت که »امریکا مسئول اول و 
آخر آنچه در عراق اتفاق می افتد، است و از امروز، امریکا را 
مسئول همه حوادث می دانیم.« چهار انبار مهمات نیروهای 
حشدالشعبی عراق در ژوئیه گذش��ته و اوت جاری هدف 

انفجارهای نامعلومی قرار گرفتند. 
  امريكا اسرائيل را لو داده!

روزنامه صهیونیستی هاآرتص، با انتشار یک گزارش تحلیلی 
در این باره مدعی شد: »ایاالت متحده که از حمات ]اخیر 
به برخی پایگاه های نظامی[ عراق ناخرسند است، ]نقش[ 
اسرائیل ]در انفجارهای اخیر عراق[ را برما ساخت.« در 
این گزارش ادعا شده است: »واش��نگتن از این ترس دارد 
که حمات اس��رائیل به اه��داف ایران ]در عراق[ س��بب 
تضعیف روابط ]امریکا[ با بغداد شود.«  اشاره این روزنامه 
اسرائیلی به کار دو مقام ارشد امریکایی بود که به روزنامه 
»نیویورک تایمز « خبر داده اند، ط��ی روزهای اخیر رژیم 
صهیونیستی چند بار علیه انبارهای تسلیحاتی و زاغه های 

مهمات در عراق حمله هوایی انجام داده است. 
بقيه در صفحه 15

ورزشی مراسم بر   ترين  های فوتبال 
اي�ران ديش�ب در هتل 
اسپيناس تهران برگزار شد. در اين مراسم از آقای گل 
نونهاالن، اميرمحمد سلحش�ور، آقای گل نوجوانان 
ابوالفضل بابايكتا، آقای گل جوانان علی عالی نژاد و 
آقای گل ليگ اميد اميد لطيفی، تقدير شد. همچنين 
از آقای گل ليگ دسته 3 اميرحسين نوايی و آقای گل 
لي�گ دس�ته 2 س�جاد اخب�اری قدردان�ی ش�د. 
عنوان بر   ترین باشگاه رده های سنی پایه به فوالد خوزستان 

رسید. 
در بخ��ش فوتبال بان��وان از خان��م گل لیگ بان��وان زهرا 
قنبری،بهترین تیم لیگ بانوان ش��هرداری بم و بهترین 

بازیکن زهرا سرگلی تجلیل شد. 

در بخش جوایز فوتبال ساحلی از بهترین بازیکن لیگ 
فوتبال ساحلی محمد معصوم زاده،بهترین تیم فوتبال 
س��احلی پارس جنوبی،آقای گل فوتبال ساحلی فاروق 
پس��ندیده و بهترین دروازه بان فوتبال س��احلی حمید 

بهزادپور تقدیر شد. 
در بخش جایزه داوران در بخش بانوان و آقایان از بهترین داور 
خانم سلطنت نوروزی، بهترین کمک داور خانم انسیه خباز 
مافی نژاد، بهترین داور آقا علیرضا فغانی، بهترین کمک داور 
آقا محمدرضا منصوری و بهترین داور فوتبال ساحلی حمید 

مقدم متین تجلیل شد. 
در بخش اهدای جوایز لیگ دسته یک از بهترین تیم گل گهر 
سیرجان،آقای گل لیگ دسته یک پیمان رنجبری - شهریار 
مغانلو، بهترین سرمربی لیگ دس��ته یک وینگو بگوویچ 

و بهترین بازیکن لیگ دسته یک شهریار مغانلو تقدیر به 
عمل آمد . 

در ادامه در بخش بهترین های لیگ برتر جایزه پدیده فوتبال 
ایران به اللهیار صیادمنش رسید. 

جایره بهترین مدافع لیگ برتر به سید جال حسینی، مرد 
اخاق به پیام نیازمند،تیم اخاق لیگ برتر به پیکان رسید. 

 بهترین تیم لیگ برتر پرسپولیس ش��د، جایزه بهترین 
دروازه بان لیگ برتر به علیرضا بیرانوند،بهترین هافبک لیگ 
برتر به مهدی کیانی، آقای گل لیگ برتر به لوسیانو پریرا و 
کی روش استنلی و بهترین سرمربی لیگ هجدهم به برانکو 

ایوانکوویچ رسید. 
در پایان بیرانوند عنوان بهترین بازیکن لیگ برتر را نیز به 

خودش اختصاص داد. 

يادداشت هاي امروز
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چشم انداز روشن انقالب در 40 ساله دوم
عباس حاجي نجاري

2

 فرهنگ سازي برنامه و هدف مي خواهد 
نه جلسه و ليدر! / شيوا نوروزي
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 حکم  تحریم 
حضور امریکا در عراق

  آی��ت اهلل کاظم حائ��ری در فتوایی ادامه حض��ور نیروهای 
امریکای��ی در عراق تحت هر بهان��ه ای را حرام اع��ام کرد و از 
عراقی      ها خواس��ت به مقاومت خود ادامه دهند. در فتوای این 
مرجع تقلید آمده است:  به صراحت و از باب مسئولیت شرعی 
می گویم که ادامه حضور هر نیروی نظامی امریکایی و مانند آنها 
تحت هر عنوانی از جمله آموزش و مش��اوره نظامی یا به بهانه 

مبارزه با تروریسم حرام است |  همين صفحه

ويژه هاي جوان  

 اذعان تلخ يك اصالح طلب در مورد حصر و اقتصاد
 واكنش ها به مخالفت شمخاني با برجام

صفحه 2

برداشت خرما و رطب در بخش » خشت « - محمد رضا فربود - فارسمراسم معرفی برترین های فوتبال ایران - رضا دهشیری - جوان

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
يك شنبه  3 شهريور 1398   -    23 ذی الحجه1440
سال بيست و يكم- شماره 5732 - 16 صفحه

قيمت: 1000  تومان

خلیج فارس در ید قدرت ایران  است

بیرانوند مرد سال فوتبال ایران شد 

سیاسی

وقتي از منطق مقاومت به مذاکره روي آورید، نشانه ضعف است و وقتي دشمن ما را در 
موضع ضعف ببیند فش��ارها را بیشتر مي کند. پس نسخه مذاکره و س��ازش اصًا راه حل 

مشکات ما نیست و هیچ مسئله اي از ما را حل نمي کند | صفحه 2

بین برداشتن تحریم و برداشتن اثر آن زمین تا آسمان فاصله است؛ برداشتن تحریم 
یعني دلبسته به دشمن شدن که تأثیری ندارد چون اروپا نمي تواند و امریکا اراده اي براي 

برداشتن تحریم ندارد؛ بنابراین باید سیاست حذف تأثیر تحریم ها را دنبال کنیم

معرفی بر ترين های فوتبال
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