
سردار کارگر برنامه های هفته دفاع مقدس را تشریح کرد

اجرای 500 برنامه محوری با شعار »ما پیروزیم « در هفته دفاع مقدس

افتتاح 120مدرسه جدید و توزیع 250هزار بسته نوشت افزار ایرانی از سوی بنیاد برکت

بمبی در 10 متری رئیس جمهور افغانستان منفجر شد

تشدید حمالت طالبان در فضای شکست مذاکره با امریکا

سناتور جمهوریخواه: درگیری نظامی با ایران اشتباهی بزرگ است

پایان کار کشتی فرنگی با کسب 3 برنز و رتبه چهارم جهان 

پرش بلند والیبال ایران از روي دیوار چین

رئیس ستاد مرکزی مراسم    پایداری
بزرگداشت هفته دفاع مقدس 
ضمن رونمایی از پوستر عمومی. و ایام هفته دفاع مقدس به 
تش�ریح برنامه ه�ای هفت�ه دف�اع مق�دس پرداخ�ت. 
به گزارش جوان، سردار بهمن کارگر، رئیس ستاد مرکزی 
مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس در نشست خبری 
تشریح برنامه های این هفته گفت: تاکنون هر چه پیشرفت 
داشته ایم از برکت تجربه ما در هشت سال دفاع مقدس 
است. باید ت��اش کنیم تا این آموزه     ه��ا حفظ و به نسل 

بعدی منتقل شود. 
سردار کارگر در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه جوانان 
آینده سازان کشور ما هستند امسال تمرکز برنامه     ها بیشتر 
بر جوانان و نوجوانان و فضای مج��ازی است. همچنین 
تاش می کنیم تا برنامه های هفته دفاع مقدس به صورت 

مردمی برگزار شود. 
رئیس ست��اد بزرگداش��ت سی ونهمین سالگ��رد هفته 
دفاع مقدس با اشاره به اینکه شع��ار محوری امسال »ما 
پیروزی��م « انتخاب شده اس��ت، خاطرنشان ک��رد:  روز 
یک    شنبه ۳۱ شهریورماه به نام »قدرت، توانمندی، اقتدار 
نیروهای مسلح«، دو    شنب��ه اول مهرماه »دانش پژوهی، 
معرفت، جوان��ان، سربازان«، روز سه     شنب��ه دوم مهرماه 
»رون��ق تولید، حمای��ت مردم��ی و خودب��اوری«، روز 
چهار    شنب��ه سوم مهرم��اه »بصی��رت، دشمن شناسی، 
والیت مداری و دفاع هم��ه جانبه « نامگذاری شده است. 
همچنین »شهیدان، جانبازان،  آزادگان و فخرآفرینان«، 
»معنویت، وحدت مل��ی، خان��واده و ورزش همگانی«، 
»رزمندگان، حماسه آفرینان و جهادگران « و »فرماندهان، 
پیشکسوتان و مسئوالن « به ترتیب عنوان سایر روزهای 

هفته دفاع مقدس هستند. 
وی افزود: اج��رای 500 برنامه مح��وری و ۱200 برنامه 

در سطح استان     ه��ا و بیش از ۱0 ه��زار برنامه در شهر    ها 
و روستاها، برگزاری رژه نیروهای مسل��ح در ۳۱ استان 
کشور که در ته��ران و بندرعباس به ص��ورت ویژه انجام 
می شود، برگزاری نمایشگاه های مختلف فرهنگی، هنری، 
شامل عکس، پوستر، کتاب،...  و بیش از 600 نمایشگاه، 
عطرافشانی ۱9 هزار گلزار شهی��د، برگزاری بیش از 70 
مسابقه فرهنگی، هنری و ورزشی، برگزاری بیش از 600 
برنامه یادواره شهدا، رونمایی از ۳۱6 عنوان کتاب، مراسم 
تجلیل از ایثارگ��ران و خانواده های معظم شهدا در ۱20 
برنامه، برگزاری بیش از 50 برنامه ش��ب شعر و خاطره 
و برگزاری 48 نشست تخصصی با موضوعات مختلف از 

جمله برنامه   هایی است که در این هفته برگزار می شود. 
سردار کارگر گفت: در موزه انقاب اسامی و دفاع مقدس 
نمایشگاهی پیرامون شکست داعش و پهپادهای ساقط 
شده برپا خواهد شد. الشه پهپادی که اخیراً منهدم شد 
و اصل سامانه پدافندی سوم خرداد که با آن پهپاد امریکا 
منهدم شد به موزه انقاب اسامی و دفاع مقدس منتقل 

می شود. 
وی یادآور شد: در سراسر کشور نیز برنامه های متعددی 
پیرام��ون گرامیداش��ت شه��دا و خانواده ه��ای آن ها، 
پیشکسوتان و اقش��ار مختلف ملت ای��ران که در جنگ 

ایفای نقش کردند برگزار می شود و هر یک از دستگاه     ها 
و نهادهای کشور هم برنامه     هایی برای خود دارند. در ایام 
هفته دفاع مقدس موزه های دفاع مقدس به صورت رایگان 

میزبان مردم و خانواده     ها هستند. 
سردار کارگر در پایان یادآور شد: در دفاع مقدس انحصار 
نداریم و اگر کسی آن را به خ��ودش منحصر کرد در پی 

تحریف است و آن را نمی پذیریم. 
سردار کارگر در بخشی از سخنان خود با اشاره به حذف 
نام برخی شهدا از تابلوهای کوچه     ه��ا یادآور شد: حذف 
نام شهدا از کوچه     ه��ا کاری سهوی ب��وده است و کسی 
در جمهوری اسام��ی ایران درباره ن��ام شهدا نمی تواند 
عمداً چنین کاری انجام دهد. البته این تصمیم مقداری 
کج سلیقگی ب��وده است. ما تذک��رات الزم را داده ایم و از 
طرفی بنیاد حفظ آثار و نش��ر ارزش های دفاع مقدس به 
دلیل ماهیت فعالیتش درگیر مسائل جناحی نمی شود. 

وی تأکی��د کرد: کس��ی جرئت نمی کن��د در جمهوری 
اسامی ایران در رابطه با دفاع مقدس و شهدا چنین کاری 
را عمداً انجام دهد. اگ��ر هم کسی شیطنتی کند ملت ما 

هوشیار هستند. 
سردار کارگر با درخواست از دستگاه های مختلف و مردم 
افزود: هفته دفاع مق��دس، هفته جشن ملی است بر این 
اساس انتظ��ار می رود سیمای شهر ب��ه همین مناسبت 
تغییر کند؛ در این هفته بیشتر کارهای تبلیغاتی صورت 
می گیرد؛ زیرا در طول مابقی روزه��ای سال برنامه های 

تبیینی انجام می شود. 
وی تأکید کرد: در دفاع مقدس همه حضور داشتند؛ لذا 
تجلیلی که انجام می شود، فقط تجلیل از نیروهای مسلح 
نیست، بلکه تجلی��ل از عموم مردم اس��ت، زیرا در دفاع 
مقدس مردم از اقشار و ادی��ان مختلف حضور داشتند و 

نقش آفرین بودند. 

  ایران آیین بهره برداری همزمان 
از 120 مدرسه جدید برکت 
و آغاز توزیع 250هزار بس�ته نوشت افزار اهدایی بین 
دان�ش آم�وزان مناطق ک�م برخ�وردار برگزار ش�د. 
روز گذشته آیین بهره ب��رداری همزمان از ۱20 مدرسه 
برکت با 704 کاس درس جدید و آغاز توزیع 250هزار 
بسته نوشت اف��زار اهدایی بین دانش آم��وزان مناطق 
محروم و کم برخوردار کش��ور در مجموعه چهل سرای 

مصای امام خمینی)ره( تهران برگزار شد. 
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با اش��اره به این مطلب 
که راه ان��دازی قرارگاه جهادی و طراح��ی و ساماندهی 
شبکه های مردمی یکی از مهم  ترین توفیقات این ستاد 
است، گفت: ب��ا شعاری که امسال از س��وی مقام معظم 
رهبری در راستای رونق تولی��د مطرح شد ستاد با قوت 
بیشتر توسعه شبکه های مردمی تولید را در پیش گرفته و 
تاکنون توانستیم 7 هزار روستا را به کارگاه تبدیل کنیم. 
دکتر محمد مخبر در مورد ۱20 مدرسه ای که به همت 
بنیاد برک��ت در 25 استان ساخت��ه و افتتاح شد، تأکید 

کرد: این مدارس با هماهنگی آموزش و پرورش استان      ها 
شناسایی و صرفاً در روستا      ها احداث شده است. 

وی همچنین با بیان اینکه 85 درص��د از افراد باالی ۱5 
سال درکشور باسواد ب��وده و ۱00 درصد دانش آموزانی 
که به سن تحصیل رسیده اند در مدارس ثبت نام کرده اند، 
به پویش مشق احسان نیز اشاره کرده و گفت: 250 هزار 
بسته نوشت افزار با همت گروه های جهادی بسته بندی و 
به مناطق کم برخوردار ارس��ال می شوند که امیدواریم با 
حمایت مردم این تعداد از بسته       ها به 500 هزار نفر برسد. 

در ادامه مراس��م مدیرعامل بنیاد برک��ت ستاد اجرایی 
فرمان امام گف��ت: ۱20 مدرسه ب��ا 704 کاس درس 
همزمان در مناطق محروم کشور افتتاح و به بهره برداری 

می رسند. 
مهندس سعید جعفری با بیان اینک��ه در عمر ۱2 ساله 
بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حض��رت امام 95 هزار 
میلیارد ریال در 5۱ هزار و 650 پروژه صرف شده است، 
ادامه داد: از این میان 28هزار و ۳00 پروژه به ثمر رسیده 
و 2۳ هزار و ۳50 پروژه نیز در حال ک��ار است و تا سال 

۱400 این پروژه       ها نیز به بهره برداری خواهد رسید. 
وی با تأکی��د بر اینک��ه 950 هزار میلی��ارد ریال صرف 
شده در پروژه ها، صرفاً در بخ��ش عمرانی نبوده، گفت: 
76 درصد هزینه       ها در حوزه اقتص��اد و توانمند سازی و 
اشتغال بوده و 24 درصد آن صرف فعالیت های عمرانی و 

زیربنایی شده است. 
به گفته این مسئول، عاوه بر ۱20 مدرسه ای که افتتاح 
شد ، ۳0 مدرسه دیگر تا آبان ماه تکمیل و به بهره برداری 

خواهد رسید. 

  بین الملل طالبان درمانده از توافق 
مس�یر  ترام�پ،  ب�ا 
دیپلماسی با دشمنان امریکا و حمله به افغان    ها را در 
پیش گرفته است. دیروز سه انفجار در نقاط مختلف 
کابل روی داد که طالبان مسئولت هر سه را به عهده 
گرفت. در یکی از این انفجارها، خودروی بمب گذاری 
شده در فاصله 10 متری اش�رف غنی، رئیس جمهور 
افغانستان منفجر شد که البته به او آسیبی نرسید. 
حوالی ظهر دی��روز دو انفجار در محل برگ��زاری مراسم 
سخنرانی انتخاباتی محمد اشرف غنی در والیت پروان در 
شمال کابل، هنگامی رخ داد که غنی رئیس جمهور دولت 
وحدت ملی و نامزد انتخابات افغانستان می خواست در یک 
گردهمایی انتخاباتی در شهر چاریکار سخنرانی کند. وحیده 
شهکار، سخنگوی والی پروان گفته که انفجار ناشی از مین 

مغناطیسی بوده و منابع افغان هم می گویند در اثر این حمله 
22 نفر کشته و ۳8 تن زخمی شده اند که البته به اشرف غنی 
آسیبی وارد نش��ده و او در سامت به سر می برد. شاهدان 
رویداد می گویند این انفجار در فاصله ۱0 متری اشرف غنی 
روی داده است. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت کشور 
افغانستان گفته که یک مهاجم موتورسوار موتورسیکلت 
بمب گذاری شده خ��ود را در نزدیکی میتینگ انتخاباتی 
محمد اشرف غنی، در منطقه جنگل ب��اغ از توابع والیت 
پروان منفجر کرده است. انفجار دیگری هم نزدیکی ظهر 
دیروز در حوزه نهم امنیتی کابل و در نزدیکی سفارت امریکا 
به وقوع پیوست . این دومین انفجاری است که طی هفته های 
اخیر نزدیکی سفارت امریکا در کابل رخ داده است. طالبان 

مسئولیت هر سه انفجار را بر عهده گرفته است. 
اشرف غنی، ضمن محکوم ک��ردن شدید این حمله های 

وحشیانه  تروریستی گفت که مردم افغانستان به خصوص 
مردم شج��اع والیت پروان، هم��واره در دف��اع از آزادی، 
ارزش های مردم س��االری و نظام جمهوری م��ا، دلیرانه 
ایستادگی کرده اند و هرگز به دشمن اجازه نخواهند داد 
تا به اهداف شوم شان برسن��د. رئیس جمهور افغانستان 
گفت:»تشدید حمله های تروریست��ی و تأکید طالبان بر 
کشتار مردم افغانستان، سبب ناکامی گفت وگوهای طالبان 
با امریکا شد. طالبان با ادام��ه  جنایات شان، یک بار دیگر 
ثابت ساختند که به برقراری صل��ح و ثبات در افغانستان 
اراده و دلگرمی ندارند و تمامی حرکات شان، جز فریب و 
نیرنگ، چیز دیگری نبوده است. « غنی ادامه داد:» طالبان 
دشمن اصلی نظام جمهوری ماست ک��ه با انجام چنین 

اعمال بزدالنه ای، هرگز به هدف خویش نمی رسند.
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میت رامن�ی، س�ناتور جمهوریخ�واه امریکایی در 
اظهارنظری درباره ادعای دست داشتن ایران در حمله 
به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، درباره هرگونه 
درگیری نظامی امریکا با ایران هش�دار داده اس�ت. 
در ادامه اتهام زنی های مقام های امریکایی درباره دست داشتن 
ایران در حمله روز   شنبه به دو پاالیشگاه »بقیق « و »خریص « 
عربستان سع��ودی، یک سنات��ور هم حزبی رئیس جمهور 
امریکا هرگونه درگیری مستقیم نظامی این کشور با ایران را 

»اشتباهی بزرگ« خوانده است. رامنی در حالی به اظهارنظر 
درباره حمله به تأسیسات نفتی آرامکو پرداخته که اتهام زنی 
مایک پمپئو، وزیر خارجه این کشور به ایران درباره حمله به 
تأسیسات نفتی عربستان سعودی و تأکید »لیندسی گراهام « 
سناتور جمهوریخواه بر »حمله امریکا به پاالیشگاه های نفت 
ایران « جنجال های زیادی ایجاد ک��رده است. میت رامنی 
در پیامی توئیتری ادعای بی سند امریکایی   ها درباره نقش 
داشتن ای��ران در حمله یمنی   ها را تکرار ک��رده اما هرگونه 

درگیری مستقیم نظامی این کشور با ایران را رد کرده است. 
این سناتور جمهوریخواه نوشت:»مداخله مستقیم ارتش 
امریکا در پاسخ به حمات ایران ب��ه زیرساخت های نفتی 
سعودی، یک اشتباه بزرگ خواهد ب��ود. ایاالت متحده به 
فروش تسلیحات به عربستان سعودی ادامه داده است تا این 
کشور بتواند از خودش دفاع کند«. رامنی افزود:»اگر عربستان 
سعودی به حمات ایران پاسخ دهد، ایاالت متحده باید برای 

حمایت غیرمستقیم از این کشور آماده باشد «. 

  ورزشی تیم ملی کش�تی فرنگی 
ایران با س�ه م�دال برنز 
علیرضا نجاتی، محمدعلی گرایی و سعید عبدولی و 
کسب عنوان چهارمی دنیا به کار خود در رقابت های 
داد.  پای�ان  قزاقس�تان  در  جه�ان  قهرمان�ی 
در روز پایانی این مسابقات کشتی گیران اوزان 60، 77 و ۱۳0 
کیلوگرم کشورمان برای به دست آوردن مدال برنز به مصاف 
رقبای خود رفتند که حاصل تاش آنها کسب دو مدال برنز 

توسط علیرضا نجاتی در 60 کیلوگرم و محمد علی گرایی در 
77 کیلو بود . منجزی هم در دیدار رده بندی به کشتی گیر 
کوبایی باخت و از رسیدن به مدال محروم شد. پیش از این 
 سعید عبدولی در وزن 82 کیلو اولین مدال برنز را به دست 
آورده بود.  در پایان این رقابت   ها تیم ملی کشتی فرنگی ایران 
توسط علیرضا نجاتی در 60، محمدعلی گرایی در 77 و سعید 
عبدولی در 82 کیلوگرم به سه مدال برنز رسید. میثم دلخانی 
در 6۳ و امیر قاسمی منجزی در ۱۳0 کیلوگرم پنجم شدند 

اما پویا ناصرپور در 55، حامد تاب در 67، امین کاویانی نژاد 
در 72، رامین طاهری در 87 و محمدهادی ساروی در وزن 
97 کیلوگرم با شکست مقابل حریفان از گردونه مسابقات 
حذف شدند تا تیم ایران در نهایت با کسب 75 امتیاز بعد از 
تیم های روسیه، گرجستان و ازبکستان مقام چهارم جهان را 
به دست آورد. ضمن اینکه علیرضا نجاتی، محمد علی گرایی 
و امیر قاسمی منجزی موفق به کسب سهمیه المپیک 2020 

توکیو شدند. 

تیم مل�ي والیب�ال در مرحل�ه دوم قهرماني آس�یا، 
دی�روز چی�ن را 3 بر صفر شکس�ت داد و ام�روز در 
دومین ب�ازي ای�ن مرحله ب�ه مصاف هن�د مي رود. 
در شروع مرحله دوم رقابت هاي والیب��ال قهرماني آسیا، 
عصر دیروز تیم ملي کشورمان به مصاف چین رفت؛ تیمي 
که لوزانو، سرمربي سابق کشورمان هدایت آن  را بر عهده 
داشت و یکي از رقیبان اصلي ای��ران در راه کسب سهمیه 
المپیک به شمار مي رود. با توجه به حساسیت باالي مسابقه، 
کوالکوویچ تیم ایران را با ترکیب اصلي راهي میدان کرد . 
بازي در ست اول با رقابت نزدیک دو تیم آغاز شد اما این تیم 
کشورمان بود که وقت اول فني استراحت را با نتیجه 8 بر 6 
به نفع خودش به پایان رساند. در ادامه این برتري حفظ شد 

تا در وقت دوم فني استراحت اختاف به سه امتیاز برسد 
و نتیجه ۱6 بر ۱۳ شود. در نهایت هم این ست با برتري 25 
بر ۱8 ایران به پایان رسید تا تیم کشورمان در ست شماري 
یک بر صفر پیش بیفتد. ست دوم را اما چیني ها بهتر از ایران 
آغاز کردند و از همان امتیازهاي اول فاصله انداختند تا وقت 
اول فني با حساب 8 بر 5 به نفع چین ب��ه پایان برسد. 
این اختاف در ادامه بیشتر هم شد و چین در امتیاز ۱0 
اختاف را به پنج امتیاز رساند اما در ادامه تیم کشورمان 
توانست با استفاده از سرویس هایي که دریافت را براي 
چیني ها مشکل مي ک��رد و همچنین دف��اع روي تور، 
فاصله را جبران کند و دو تی��م در امتیاز ۱4 برابر شوند 
و با سرویس محمد موسوي تیم کشورمان در این ست 

توانست ۱5 بر ۱4 جلو بیفت��د و در ادامه وقت دوم فني 
استراحت با برتري ۱6 ب��ر ۱5 ایران به دست بیاید. این 
برتري تا پایان ست حفظ شد و ست دوم هم با پیروزي 
25 بر 2۳ ایران به پایان رسید تا در مجموع نتیجه 2بر 

صفر به نفع تیم کشورمان شود. 
ست سوم را تیم کشورمان طوفان��ي آغاز کرد و از همان 
امتیازهاي اول با این تیم فاصله انداخت، طوري که وقت 
اول فني استراح��ت با برتري 8 بر 2 و وق��ت دوم فني با 
برتري ۱6 بر 9 ایران رقم خورد تا در نهایت این ست هم با 
پیروزي تیم با کشورمان با نتیجه 25 بر ۱7به پایان برسد 
و در مجموع تیم ملي والیبال کشورمان با نتیجه ۳ بر صفر 

چین را شکست دهد. 

  سخنگوي قوه قضائیه: با اقدامات قوه قضائیه 6هزار میلیارد 
بابت زمین خواري، 4هزار میلیارد از مالیات، ۱800 میلیارد 
از زنجان��ي،  ۱۳00 میلیارد از آریا و جمع��اً بیش از ۱8 هزار 

میلیارد به بیت المال بازگشت |  صفحه 3

مردم صاحب��ان اصلي کشور و 
انقابند و مسئوالن خدمتگزار 
مردمند. ای��ن حقیقتي است 
انکارناپذیر ک��ه طي سال هاي 
پس از انق��اب باره��ا و بارها 
توس��ط ام��ام راح��ل و ام��ام 
خامنه اي م��ورد تأکی��د قرار 

گرفته است. 
صفحه 2

سر مقاله

سیدعبداهلل متولیان

کارشناس سیاسی

مذاکره نکردن با امریکا
صدای واحد ایران است

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
چهارشنبه  27 شهریور 1398   -    18 محرم 1441
سال بیست و یکم- شماره 5749 - 16 صفحه

قیمت: 1000  تومان

 18 هزار میلیارد تومان
 به بیت المال بازگشت

 در هیچ سطحی
در هیچ مکانی

 مذاکره با امریکا 

 جمهوري اسالمي، جمهوري مؤمنین
جمهوري مسلمین هلل و جمهوري عزت است 

  رهبر انقالب در ابتدای جلسه درس خارج فقه:  هدف امریکا  از مذاکره این است 
 که به همه ثابت کند فش�ار حداکثري جواب داد و مسئوالن جمهوري اسالمي 
برخالف آنکه مي گفتند مذاکره نمي کنیم مجبور شدند پاي میز مذاکره بیایند، 
بنابراین تنها راه مواجهه با ایران، فشار حداکثري است. ما در مقابل باید ثابت کنیم 

که سیاست فشار حداکثري در مقابل ملت ایران پشیزي ارزش ندارد

 نوبت حساب کشی 
به خودروسازان رسید

سی ان ان: 

 ترامپ می خواهد  »ببر کاغذی« نباشد
دادستان تهران پس از بازدید از پارکینگ خودروهای سایپا: خودروهاي انبار شده دچار خسارت  در باتالق خاورمیانه هم نیفتد

شده اند و خودروسازان وقطعه سازان باید پاسخگوي این اتفاقات باشند | صفحه 4
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مرگ  غم انگیز هوادار 6 ساله  
فوتبال  در ورزشگاه آزادي

عماد، پسربچه شش ساله در جریان بازي تیم هاي پرسپولیس 
و صنعت نفت بر اثر سهل انگاری پیمانکار گیت های ورزشگاه 

دچار برق گرفتگي شد و جانش را از دست داد | صفحه 14 صفحه 15
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