
سفر بنیامین نتانیاهو به مسکو با استقبال سرد 
روس  ها روبه رو شده است

دستورالعمل ساماندهي زندانیان و كاهش جمعیت 
زندان ها از سوي رئیس قوه قضائیه ابالغ شد 

چرا وكالي مردم »استاني شدن انتخابات« را 
ضروري اما »طرح شفافیت آرا« را غیرالزم مي دانند؟

كارگردانان سینما براي حضور در جشنواره فجر 
پشت دوربین رفتند

هشدار پوتین به نتانیاهو 
درباره تداوم حمالت به سوریه

زندان ها خلوت می شود!

 حشدالشعبی آماده پاسخ 
به اسرائیل از خاک سوریه

 مأموریت جدید 
کنترل قیمت ها

 دورخیز نامدارها 
براي جشنواره فجر

 روي ترش نمایندگان 
به طرح شفافیت آرا
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ورود ناوشکن امریکایی به دریای چین جنوبی برای مقابله با چین

هشدار پوتین به نتانیاهو درباره تداوم حمالت به سوریه

کاخ سفید رسماً کشتن پسر اسامه بن الدن را تأیید کرد

بینالملل نیروی دریایی امریکا اعالم 
كرد ورود ناوشکن این كشور 
به آب ه�ای دریای چین جنوبی برای به چالش كش�یدن 
قوانین یکجانبه چین جهت تسلط بر جزایر این منطقه است. 
خبرگزاری »اسپوتنیک « در گزارشی نوشت، نیروی دریایی 
امریکا پس از اعتراض پکن در مورد رزمایش در دریای بسیار 
حساس چین جنوب��ی، درباره عبور اخیر ن��او جنگی اش از 
نزدیکی جزایر مورد مناقشه »پاراس��ل« در بیانیه ای اعالم 
کرد: »چین، تایوان و ویتنام هرکدام مدعی حاکمیت بر جزایر 
پاراسل هستند. تحمیل یکجانبه هرگونه مجوز یا نیاز به اعالم 
برای عبور بی ضرر از طرف قوانی��ن بین المللی پذیرفتنی 
نیست، بنابراین ایاالت متحده امریکا این قوانین تحمیلی را 

به چالش می کشد.«

 نیروی دریایی امریکا اعالم کرد که ورود ناوشکن این کشور 
به آب های دری��ای چین جنوبی برای مقابل��ه با پکن انجام 

شده است. 
ارتش امریکا در هفته جاری در یک نمایش اعتراضی علیه 
ادعاهای ارض��ی پکن در دری��ای چین جنوب��ی، ناوشکن 
»یو اس اس وی��ن « را در نزدیکی جزای��ر پاراسل به حرکت 
درآورد. وزارت دف��اع چین نیز در این م��ورد اعالم کرد: این 
ناوجنگی بدون مجوز دولت چین به آب های جزایر پاراسل 
تجاوز کرده است.  ادعای مالکیت چی��ن بخش اعظمی از 
دریای چین جنوبی را دربرمی گیرد؛ این در حالی است که 
مالکیت این مکان   ها مورد بحث کشورهای برونئی، اندونزی، 

مالزی، فیلیپین، تایوان و ویتنام است. 
امریکا به همراه چند کشور غربی مانند بریتانیا، کانادا و فرانسه، 

به طور آزادانه گشت زنی   هایی را در این دریا انجام می دهند و 
طوری رفتار می کنند که آب های اطراف این جزایر و صخره   ها 

بخشی از چین نیست. 
ناوشکن یو اس اس وین، ماه گذشته از جزیره »فیری کراس 
ریف « و صخره »میس چی��ف « به عنوان بخشی از عملیات 
دریایی عبور کرد که با اعتراض پکن مواجه شد. هفته جاری، 
چین به انگلیس در مورد انجام عملیات های مشابه در این دریا 
هشدار داده و گفته بود که چین این اقدام را به عنوان »اقدامی 
خصمانه« تلقی می کند. امریکا همچنین چین را به گسترش 
دسترسی نظامی از جمله ساخت تأسیسات نظامی در جزایر 
مصنوعی پاراسل متهم کرده است. از طرفی چین اصرار دارد 
که این تأسیسات در دریای چی��ن جنوبی با هدف نظامی، 
تحقیقات علمی و برنامه های ایمنی دریایی انجام شده است. 

بینالملل رئیس جمهور روس�یه به 
رژی�م  نخس�ت وزیر 
صهیونیستی درباره ادامه حمالت به سوریه هشدار 
داده و گفته كه مس�کو جنگنده های اسرائیلی را در 
صورت اقدام به حمله خواهد زد. سفر بنیامین نتانیاهو 
به مسکو با استقبال سرد روس  ها روبه رو شده است. 
روزنامه سع��ودی »ایندیپندنت عربی« ب��ه نقل از منبعی 
روس نوشته که به رغم دیدار نتانیاه��و و پوتین، اختالفات 
میان اسرائی��ل و روسیه درباره حم��الت تل آویو به اهداف 
ایرانی و غی��ره و در سوریه و عراق همچن��ان باقی است. به 
نوشته ایندیپندنت، روسیه اخیراً جلوی حمالت اسرائیل 
به چند موضع وابسته ب��ه نظام سوری��ه را گرفته و تهدید 
کرده )در صورت انجام حمله رژیم اسرائیل( جنگنده های 
اسرائیلی را با جنگنده های روسی یا سامانه اس400 ساقط 
می کند. این موضوع در برهه اخیر دو بار اتفاق افتاد؛ در نهایت 
آگوست گذشته مسکو مانع حمله به مواضع ارتش سوریه 
در »قاسیون« شد، اسرائیل قصد داشت باتری موشک ها، 
دستگاه کنترل از راه دور و ردیاب سامان��ه اس 300 را که 
سوریه از روسیه دریافت کرده بود، هدف قرار دهد. یک هفته 
بعد نیز روسیه جلوی حمله به مواضع سوریه در قنیطره را 
گرفت؛ قرار بود در این حمله تأسیسات حساس سوریه در 
الذقیه هدف قرار بگیرد. در پی این تح��والت، نتانیاهو در 
سفری زودهنگام تر از قبل، روز پنج  شنب��ه قبل به روسیه 

رفت ولی در این سفر نیز پوتین به نتانیاهو هشدار داده که در 
صورت حمله به مواضع ارتش سوریه و مقاومت در این کشور 
و لبنان، روسیه هواپیماهای رژیم صهیونیستی را مورد هدف 
قرار می دهد. در این دیدار پوتین از نتانیاهو درخصوص تجاوز 
به حریم لبنان به شدت انتقاد کرده است و نقض حاکمیت 
لبنان به دست رژیم صهیونیستی را غیر قابل قبول توصیف 
کرده است. پایگاه امریکای��ی المانیتور نیز نوشته که دیدار 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با والدیمیر 
پوتین، رئیس جمه��ور روسیه در شهر سوچ��ی دستاورد 
چندانی برای او نداشته است. المانیتور نوشت نتانیاهو روز 
۱۲ سپتامبر، درست پنج روز پی��ش از برگزاری انتخابات 
سراسری در فلسطی��ن اشغالی برای دیدار ب��ا پوتین عازم 

روسیه شده است. 
روزنامه االخبار چاپ بیروت نی��ز در تحلیلی به قلم یحیی 
دبوق با اشاره به اینکه نتانیاهو برای دیدار با پوتین، بیش از 
سه ساعت در اتاق انتظار منتظر ماند، نوشت: نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی در سفر به روسیه با استقبالی سرد مواجه 
شد و دست خالی از روسیه بازگشت. نتانیاهو امید داشت با 
گرفتن این هدایا وضع خود را در صندوق های رأی انتخابات 
زودهنگام بهبود بخشد. بر خ��الف هدیه انتخاباتی بزرگی 
که نتانیاهو در انتخابات گذشته دریافت کرد، یعنی تحویل 
گرفتن جسد یکی از مفقودان اسرائیلی در یورش سال ۱98۲ 
به لبنان، پوتین این بار فقط به گرفتن عکس با نتانیاهو اکتفا 

کرد. عالوه بر این، در حاشیه دیدار سوچی، سیگنال   هایی از 
سوی پوتین داده شد مبنی بر اینکه در سایه پیش بینی های 
بدی که به اوضاع نتانیاهو مرب��وط است برداشت روسیه از 
اوضاع سیاسی اسرائیل و امکان تغیی��ر در آن تغییر کرده 
است. همین مسئله باعث شد به سردی از نتانیاهو استقبال 
و به صورت غیر مستقیم بر این مسئله تأکید شود که مسکو 
در انتخابات آتی اسرائیل، هیچ ک��س را بر دیگری ترجیح 

نمی دهد. 
روزنامه االخبار چاپ بیروت در تحلیلی به قلم یحیی دبوق 
درباره سفر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
به روسیه نوشت: نتانیاهو، نخست وزیر دشمن، با استقبالی 
سرد در مسکو روبه رو شد تا دست خالی و بدون هیچ هدیه 
انتخاباتی که انتظار داشت از والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه دریافت کند به اسرائیل بازگ��ردد. این سیگنال   ها 
عبارتست از » خشک شدن خ��ون نتانیاهو « )تعبیری که 
رسانه های عبری آن را به کار بردن��د( آن هم بعد از اینکه 
بیش از سه ساعت در اتاق انتظار منتظ��ر ماند تا با پوتین 
دیدار کند. این اتفاق نادر بر آنچ��ه درباره استقبال سرد از 
نتانیاهو در روسیه گفته شد صحه می گذارد و نشان می دهد 
نخست وزیر اسرائیل این بار مهمان ناخوشایندی برای پوتین 
بود به خصوص اینکه مسکو می داند در سایه تردیدی که 
درباره نتایج انتخابات اسرائیل وجود دارد هدف از این سفر 

صرفاً انتخاباتی بود.

كاخ سفید با انتشار بیانیه ای رسماً تأیید كرد كه حمزه 
بن الدن پسر اسامه بن الدن در یک عملیات ضدتروریستی 
از س�وی نظامی�ان امریکای�ی كش�ته ش�ده اس�ت. 
کاخ سفید با انتشار بیانیه ای در روز    شنبه اعالم کرد که 
حمزه بن الدن پسر اسامه بن الدن رهبر پیشین القاعده 
طی ی��ک عملی��ات ضدتروریستی در م��رز پاکستان و 

افغانستان کشته شده است. 
به گزارش رویترز، مارک اسپر وزیر دفاع امریکا یک ماه 
پیش از کشته شدن حمزه بن الدن خبر داده بود. برخی 

منابع اطالعاتی امریکا زمان کشته شدن حمزه بن الدن را 
یکی دو سال اخیر اعالم کرده اند.  در این بیانیه آمده است: 
حمزه بن الدن از سرکردگان ارشد القاعده و پسر اسامه 
بن الدن در یک عملیات ضدتروریستی نظامیان امریکایی 

در منطقه افغانستان-پاکستان کشته شده است. 
کاخ سفید می گوید که حمزه نقش پررنگی در ساختار 
گروه القاعده داشته و قصد انجام عملیات های تروریستی 

جدید علیه منافع امریکا را داشت. 
در این بیانیه مشخص نشده است که زمان دقیق حمله 

چه زمانی بوده است. 
کاخ سفید همچنین گفته است که مرگ حمزه بن الدن، 
نه تنها القاعده را از ارتب��اط معنوی و نمادین با بن الدن 
محروم می کند بلکه فعالیت های عملیاتی این گروه را هم 

تضعیف خواهد کرد. 
به نوشته شبک��ه ان بی س��ی، وزارت خزانه داری امریکا 
۱0 اسفند 9۷ برای دادن هرگونه اطالعاتی که منجر به 
بازداشت حمزه بن الدن شود، یک میلیون دالر پاداش 

در نظر گرفته بود.

بردن قطر به راحتی آب خوردن!
تیم ملی والیبال كشورمان  ورزشی
عص�ر دی�روز در دومین 
بازی رقابت های قهرمانی آس�یا، ب�ا نتیجه 3 بر صفر 
مقاب�ل قطر به پیروزی رس�ید تا رون�د پیروزی های 
مقتدران�ه والیب�ال در آس�یا ادامه داش�ته باش�د. 
تیم ملی والیبال کشورمان در ادامه رقابت های قهرمانی آسیا 
عصر دیروز در دومین رقابت به مصاف قطر رفت. شاگردان 
کوالکوویچ ک��ه در روز اول سریالنکا را ب��ا نتیجه 3 بر صفر 
شکست داده بودند، دیروز در حالی به مصاف قطر رفتند که 
سرمربی مونته نگرویی بر خالف بازی اول، این بار تیم ملی 
کشورمان را با ترکیب اصلی راهی می��دان کرد. علی اصغر 
مجرد، امیر غفور، محمدرضا حضرت پور، پوریا فیاضی، میالد 
عبادی پور و سعید معروف شش بازیکن اصلی شروع کننده 

کشورمان مقابل قطر بودند. 
مانند بازی اول تیم کشورمان در قهرمانی آسیا، قطری  ها هم 
مانند سریالنکایی  ها از همان ابتدای بازی با انگیزه باال بازی 
را شروع کردند و توانستند در امتیازه��ای اول حتی از تیم 
کشورمان پیشی بگیرند، با این حال در ادامه والیبالیست های 
ایران توانستند اختالف به وجود آمده را جبران کنند تا وقت 
اول فنی استراحت با حساب 8 بر ۷ برای ایران به دست بیاید. 
در ادامه تیم کشورمان توانست فاصله امتیازی را با قطر بیشتر 
کند، طوری که در حالی دو تیم در وقت دوم فنی به استراحت 
رفتند که تیم ایران ۱6 بر ۱0 از قطر پیش بود و اختالف یک 
امتیازی وقت اول فنی را به شش امتیاز در وقت دوم رسانده 
بود. این برتری ادامه پی��دا کرد و در پای��ان تیم کشورمان 

توانست ست اول را با نتیجه ۲5 بر ۱8 پیروز شود. 
ست دوم از همان ابتدا با برتری قاط��ع تیم کشورمان آغاز 

شد و قطری  ها بر خالف امتیازه��ای اول ست حرفی برای 
گفتن مقابل والیبالیست های کشورمان نداشتند و تفاوت 
سطح تیم ایران و حریفی مانند قطر از همان امتیازهای اول 
مسابقه مشخص شد. تیم ملی والیبال که برابر حریف با تیم 
اصلی به میدان رفته بود، از همان امتیازهای اول توانست با 
حریف آسیایی اش فاصله بیندازد تا دو تیم با برتری 8 بر ۲ به 
وقت فنی اول استراحت بروند. قطری ها با وجود استفاده از 
بازیکنان چند ملیتی و غیر قطری توان جبران اختالف ایجاد 
شده در امتیازات را نداشتند تا وقت دوم فنی استراحت هم 
با امتیاز ۱6 بر 9 برای ایران به دست بیاید. بازی مقتدرانه تیم 
کشورمان در ست دوم سبب ش��د تا این ست هم با پیروزی 
 ۲5 بر ۱5 ایران همراه شود و تیم کشورمان در ست شماری 

۲ بر صفر از حریفش جلو بیفتد. 
ست سوم با بازی نزدیک دو تیم آغاز شد و قطری  ها بر خالف 
ست دوم، این بار پا به پای تیم کشورمان جلو آمدند اما باز هم 
مانند ست های گذشته، وقت اول فنی استراحت با برتری 8 
بر 6 ایران به دست آمد. در ادامه اما قطری  ها اختالف را جبران 
کردند و در امتیاز ۱0 از تیم کشورمان پیش افتادند. برتری 
 قطری  ها اما دوامی نداشت و وق��ت دوم فنی استراحت هم

 ۱6 بر ۱3 به نفع ایران به دست آمد. این برتری تا پایان ست 
ادامه داشت تا ست سوم هم با پیروزی ۲5 بر ۱۷ تیم کشورمان 
 به پایان برسد تا در نهایت شاگ��ردان کوالکوویچ قطر را هم 
3 بر صفر شکست دهند. در دیگر بازی دیروز گروه A، تیم 

استرالیا 3 بر صفر سریالنکا را از پیش رو برداشت. 

يادداشت هاي امروز

برنامه كنترل قيمت ها در قبال انفعال اتاق ها
مهران  ابراهيميان

4

همه آتش بياران پروژه سوخته »سحر« 
سيدعبداهلل متوليان

۲

كابوس پهپادی آل سعود
سيد رحيم نعمتی

۱5

پیامدهاي سفر سرلشکر باقري به چین

توسعه راهبرد امنیتي ایران 
فراتر از منطقه 

  سفر سرلشکر باقري به چین را مي توان یک سفر راهبردي 
و مهم توصیف کرد که هدف آن عالوه بر توسعه همکاري هاي 
علمي و نظامي، تبدیل ک��ردن زنجیره امنیت��ي منطقه اي 
جمهوري اسالمي ایران به یک ساختار بین المللی با حضور 

بازیگران جهاني و فرامنطقه اي است |   صفحه 2

ويژه هاي جوان  

 نمي شود بگوييم قانون را قبول نداريم!
 دعوت به انتخابات يا اضمحالل سياسي؟!

صفحه 2

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
یک شنبه  24 شهریور 1398   -    15 محرم 1441
سال بیست و یکم- شماره 5746 - 16 صفحه

قیمت: 1000  تومان

چکش قضا بر انحصار وکال
ن��ه تمام و کمال، اما با کمي اغم��اض مي  توان مسرورانه نوشت، »انحصار وکالت شکسته 
شد.« رویکرد جوا نگرایي رئیس قوه قضائیه کام انبوهي از جوانان را شیرین کرد. مرکز وکال، 
کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائیه با درک درستي از نیازهاي حقوقي آحاد 
مردم در کنار درخواست  هاي مکرر چند ده هزار فارغ  التحصیل رشته هاي مختلف حقوق، 

فقه و حقوق، یک تنه کلیشه هاي بي منطق چند ده ساله را کنار نهادند. از این پس مي  توان 
امیدوار بود که دیگر خدمات حقوقي، یک خدمت لوکس و دور از دسترس نیست چراکه 
قرار است چندین هزار وکیل تازه نفس به جامعه حقوقي تزریق شوند تا گرهي از مشکالت 

مردم را در دادگاه ها بگشایند | صفحه 3

تصاویر ماهواره ای از انفجار در تأسیسات آرامکو نشان می دهد دود انفجار در سطحی به اندازه مساحت کشور قطر گسترش پیدا کرده است

آرامکو در آتش قهر
 آزادگان حجاز و انصاراهلل یمن

قوه قضائیه با درک نیاز مردم به خدمات حقوقی كلیشه های چنددهه ای را در آزمون جدید وكالت شکست

اجتماعي

  در جلسه دیروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
با حضور سران س�ه قوه تصویب شد كه اختیارات 
بانک مركزي در س�اماندهي بازار ارز تا یک س�ال 
دیگر تمدید شود. همچنین درخصوص اختیارات 
س�ازمان تعزیرات حکومتي مقرر ش�د تا طی یک 
هفته قوه قضائیه و دولت الیحه یک فوریتي را براي 

مجلس ارسال كنند

10 پهپاد یمنی ساعت 4 سحرگاه دیروز تأسیسات شركت ملی نفت 
عربستان س�عودی)آرامکو(، بزرگ ترین تأسیسات نفتی جهان را 
هدف حمله ق�رار دادند كه باعث وقوع بی س�ابقه     ترین انفجار    ها در 
تاریخ 86 ساله این شركت ش�د. انصاراهلل ساعاتی بعد از این حمله، 
ضمن به عهده گرفتن مس�ئولیت آن، اعالم كرد كه »آزادگانی« در 
داخل عربستان در این عملیات مشاركت داشته اند و وعده كرد اگر 
عربستان سعودی به تجاوز و حمالتش به یمن پایان ندهد پایتخت 

عربستان را به تصرف خود در خواهند آورد | صفحه 15

 آگهى فراخوان

شهرداري دزفول در نظر دارد جهت اجراي پروژه سرمایه گذاري شهر آبی دز واقع در (شمال شهر - ابتداي جاده سردشت) از کلیه اشخاص حقیقی 
و حقوقی که داراي سوابق و امکانات الزم در اجراي پروژه هاي سرمایه گذاري می باشند دعوت به عمل آورد. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند به 
منظور کسب اطالع و دریافت مشخصات پروژه و ارائه پیشنهادات و تحویل مدارکی که موید توانائی هاي مالی، فنی و مدیریتی آنها می باشد از تاریخ 
1398/6/24لغایت 1398/7/6 به مدت 10 روز کاري به آدرس شهرداري مرکزي دزفول واحد امور سرمایه گذاري، مشارکت هاي مردمی و درآمدهاي 

عمومی مراجعه و یا با شماره تلفن: 13-42420511-061 تماس حاصل فرمایند.
مدارك مورد نیاز: 1. ارائه مدارك مبنی بر دارا بودن توانمندي مالی و فنی 2. پیشنهاد مالی یا میزان سرمایه گذاري 3. پیشنهاد نحوه بازگشت سرمایه 
4. پیشنهاد سهم شهرداري و نحوه باز پرداخت سهم شهرداري 5. ارائه مدارك و مشخصات حقیقی یا حقوقی متقاضی و عدم داشتن سوء سابقه 

کیفري موثر به تایید مراجع ذیصالح 
مشخصات کلی پروژه: 1. تسطیح و محوطه سازي به عهده سرمایه گذار می باشد. 2. ساخت و احداث پروژه شهر آبی به عهده سرمایه گذار می باشد. 
3. اجراي پروژه به استناد طرح نهایی شده توسط شهرداري صورت خواهد گرفت. 4. کلیه هزینه هاي اجراي طرح براساس طرح تاییدي شهرداري 
صورت خواهد گرفت 5. کل ارزش ملک (طبق گزارش کارشناس رسمی) و تمامی عوارضات مربوط به صدور پروانه ساختمانی و پایانکار طرح به عنوان 
آورده شهرداري محسوب می گردند. 6. روش سرمایه گذاري براساس مدل BOT صورت می پذیرد. 7. پروژه در چهار فاز اجرا می گردد. 8. متراژ 
کلی محل جهت اجراي طرح حدود 20 هکتار می باشد. 9. امتیاز جهت پیشنهاد دهنده طرح 20% لحاظ می گردد. 10. طرح توجیهی فنی و اقتصادي 
و همچنین جدول زمانبندي عملیات ساخت و اجرا می بایست از طرف سرمایه گذار ارائه گردد. 11. اسکیس طرح می بایست از طرف سرمایه گذار قبل 
از امضاي قرارداد ارائه گردد. 12. اعالم میزان سرمایه گذاري و مدت زمان بهره برداري از طرح می بایست اعالم گردد. 13. عنوان پروژه شهر آبی دز 

می باشد که شامل (سرسره هاي متفاوت- حوضچه هاي مختلف و ... ) که به صورت روباز می بایست طراحی و اجرا گردند.

ت دوم
نوب

محمد علی دوائی فر -  شهردار دزفول

ارزیابی کیفی سرمایه گذاران مشارکتی


