
مي دانست دير يا زود 
دنيا حيدري
      گفت وگو

يكي از آن خمپاره ها 
ممكن است او را هم 
مانند خيلي هاي ديگر درگير كند. به چشم ديده 
بود بسياري را كه به شهادت رسيده يا زخمي شده 
بودند. همان روزها كه با دوچرخه بعد از هر انفجار 
خود را به محل حادثه مي رساند براي كمك كردن 
به عنوان نيرويي مردمي مي دانست ترك نكردن 
شهر تاوان سنگيني مي تواند داشته باشد اما مثل 
همه آنهايي كه حاضر به رفتن از دزفول نشده بودند 
ماند و تاوانش را هم داد اما وجبي از خاك كشورش 
را نه. اين اما همه كاري نبود كه براي ايران عزيزش 
كرد. س�ال ها بعد به ش�كلي ديگر براي كشورش 
افتخارآفرين شد. او كه در10سالگي پاهايش را داده 
بود، سال ها بعد با تمام توان به شكلي متفاوت براي 
كش�ورش جنگيد. اي�ن ب�ار در عرص�ه ورزش و 
مدال هاي رنگارنگي كه به ارمغ�ان آورد و بارها و 
بارها پرچم پرافتخار كشور ايران را بر فراز دنيا به 
اهتزاز در آورد آن هم چون بر اين باور بود پاهايش 
مال او نبود. چيزي بود كه خ�دا داده و خودش هم 
گرفته بود. پس دليلي براي دلخ�وري يا ناراحتي 
نداشت و شايد همين نگاه بود كه باعث شد با وجود 
70درصد جانبازي افتخارات زيادي كس�ب كند.

    
 عبدالرضا ج�وكار را همه ب�ه عنوان يك 
ورزش�كار موفق و مدال آور مي شناسند، 
درحالي كه او قبل از ورزشكار بودن جانبازي 
است كه هر دو پايش را به دليل ايستادگي و 
مقاومت تقديم خاك كشورش كرده  است.

16دی سال 1359 در يك روز نسبتاً سرد زمستان 
که سه ماه از جنگ گذش��ته بود 10 سال داشتم. به 
عنوان نيروي مردمي مثل هميشه براي کمك رفته 
بوديم. کار هر روزمان بود. با دوچرخه مي چرخيديم. 
هر جا حادثه اي رخ مي داد مي رفتيم که اگر کمكي از 
دستمان برمي آيد انجام دهيم. به خانه برگشته بودم. 
در چند قدمي خانه بودم که ترکش گلوله يك توپ 

زندگي ام را تغيير داد. 
 مجروح و جانباز ش�دن در آن س�ن كم 

سخت نبود؟ چطور با آن كنار آمديد؟
مگر مي شود سخت نباش��د؟ اوايل خيلي سخت بود. 
براي کسي که روي پاي خودش راه مي رفت در آن سن 
کم خيلي سخت بود اما راضي ام به رضاي خدا. خودش 
داده بود خودش هم گرفت. هرچند در ازاي چيزي که 
گرفت خيلي چيزهاي ديگر به من داد که يكي از آنها 
موفقيت در ورزش بود که به واسطه آن نه فقط توانستم 
دل مردم عزيز کشورم را شاد کنم که پرچم پر افتخار 
ايران را نيز در آسيا و دنيا به اهتزاز درآوردم و ارزش اينها 

خيلي بيشتر از دو پايي بود که دادم. 
چه شد كه به ورزش رو آورديد؟

 گاهي شاهد تصاويري از ورزشكاراني چون نوذري فر از 
تلويزيون بودم. با نوذري فر در آسايشگاه امام تهران هم 
تختي بودم. او هم مشابه من بود. زمان جنگ مجروح 
ش��ده بود. مي ديدم که بعد از خدمت به کش��ورش و 
مجروح ش��دن حاال دارد به ش��كل ديگ��ري خدمت 
مي کند. همين مسئله باعث شد با توجه به عالقه اي که 
به ورزش داشتم با راهنمايي هاي او و همچنين طاهري 

که هنوز هم در کنار من است، وارد ورزش شوم. 
 دزفول يكي از شهرهاي نزديك به جنگ 
بود. با مقاومت مردم كه هرگز آن را خالي 
نكردند در روزه�اي جنگ مردم توجهي 

هم به ورزش داشتند؟
بله. دزفول خط مقدم نبود اما بعثي ها ما را هم در امان 
نمي گذاشتند و مدام با گلوله هاي توپ ، بمب و... مورد 
حمله قرار مي دادند اما مردم نه تنها هرگز حاضر به ترك 
شهر نش��دند که اجازه ندادند روح زندگي از شهر دور 
شود. رزمندگان براي رسيدن به جبهه همواره توقف 
کوتاهي در دزفول داشتند. پس باال بودن روحيه دزفول 
مي توانس��ت باعث باال رفتن روحيه رزمندگان شود. 
مردم روند عادي زندگي را در شهر حفظ کرده بودند. کار 
مي کردند، ورزش مي کردند و مسابقات محلي برگزار 
مي کردند. همبس��تگي، انگيزه  و روحيه خود را حفظ 
مي کردند و ورزش در اين راستا کمك شاياني مي کرد. 

 

ورزش به عبدالرضا جوكار كه در 10سالگي 
تركش ه�اي يك گلول�ه ت�وپ او را قطع 

نخاعي كرده بود چه كمكي كرد؟
آنقدر به من کمك کرد که به جرئت مي توانم بگويم 
اگر ورزش نمي کردم، ش��ايد نمي توانس��تم مقابل 
بسياري از مش��كالت تاب بياورم اما ورزش جسم و 
جان آدم را مي س��ازد و قوي مي کند. البته من قبل 
از مجروحيت هم در مدارس فعاليت هاي ورزش��ي 
داشتم. بعد از آن هم رش��ته هايي چون پينگ پنگ، 
واليبال، بسكتبال و... را امتحان کردم اما در آن زمان، 
ورزش جانبازان و معلولين خيلي فعاليت نداش��ت 
و بس��ياري از شهرس��تان ها امكانات و هيئت فعال 

نداشتند. تا سرانجام سال 68 جشنواره اي در استان 
خوزستان برگزار شد که در رشته ويلچرراني توانستم 
در تيم منتخب استان راهي مسابقات کشوري شوم 
و آنجا نيز چهارم ش��دم. بعد از آن با راهنمايي هاي 
نوذري فر ک��ه از جانب��ازان و ورزش��كاران قديمي 
دووميداني جانبازان و معلولين بود و همچنين آقاي 
طاهري به رش��ته پرتاب نيزه روي آوردم و سال 73 

نتيجه تالش هايم را با راهيابي به تيم ملي گرفتم. 
 سال ها در تيم ملي جانبازان و معلولين بوديد، 

آيا توانستيد به آنچه مي خواستيد برسيد؟
خدا را شكر بله. اولين مدالم را در نخستين مسابقه اعزامي 
در برلين گرفتم آن هم طال، درحالي که هيچ تجربه اي از 
حضور در مسابقات برون مرزي نداشتم. آخرين مدالم هم 
نقره اي بود که در رقابت هاي پاراآسيايي جاکارتا گرفتم. 
در طول اين مدت هم هر بار به مسابقاتي اعزام شدم به 
لطف خدا روي س��كو رفتم و موفق شدم پرچم کشور 
عزيزم را به اهتزاز درآورم و از هيچ رقابتي دست خالي 
برنگشتم. هفت مدال در پنج پارالمپيك آتالنتا، سيدني، 
آتن، پكن و لندن به دست آوردم که در آتالنتا و سيدني 
هر کدام دو مدال يكي در پرتاب ديس��ك و ديگري در 
پرتاب نيزه به دست آوردم و در المپيك لندن هم افتخار 
پرچمداري کاروان ايران را داشتم و در طول اين سال ها 

به لطف و ياري خدا نتيجه تالش هايم را گرفتم. 
 چه سختي هايي به عنوان يك جانباز در 

راه كسب اين موفقيت ها كشيديد؟ 
به آنچه مي خواستم رسيدم چون هدفم مشخص بود 
اما مشكالت فراواني بود که شايد اگر ورزشكار نبودم 
نمي توانستم مقابل آنها ايستادگي کنم. يادم مي آيد 
س��ال اولي که به تيم ملي راه يافته بودم، زخم بستر 
گرفتم. يا بايد عمل مي کردم ک��ه در آن صورت بايد 
تيم ملي را رها مي کردم يا با درد و سختي هاي آن کنار 
مي آمدم. من دومي را انتخاب کردم. چه روزهايي که 
هم تيمي ها و دوستانم روزي چند مرتبه پانسمانم را 
عوض مي کردند. مش��كالت زيادي داشتيم. امكانات 
خيلي کم ب��ود. االن هم زياد نيس��ت مخصوصاً براي 
معلولين و ورزش��كاران اما خدا را ش��كر که توانستم 

خدمتي هرچند اندك به مردم و کشورم کنم. 
 با توجه به س�ختي هايي كه به عنوان يك 
جانباز ورزشكار متحمل شديد چه انتظاري 

از مسئوالن داريد؟
مشكالت زيادي وجود دارد. به عنوان يك جانباز ورزشكار 
س��فرهاي برون مرزي زيادي داش��تم. مي ديدم که در 
بسياري از کشورها شرايط براي معلولين و جانبازان به 
همان اندازه افراد عادي فراهم است اما اينجا ما شهرهايمان 
مناسب حال جانبازان و معلولين نيست. ما نمي توانيم به 
سادگي از خانه بيرون برويم و با مشكالت بسياري روبه رو 
مي ش��ويم. من مي توانم تحمل کنم اما خانواده و فرزند 

10ساله من يا ديگر معلوالن هم مي توانند؟!

   ورزش براي خدا نه خلق خدا
شهيد هادي معتقد بود ورزش را بايد براي خدا انجام 
داد. در خاطره اي که در اين باره از دوست اين شهيد 
نقل ش��ده، آمده است: »حدود س��ال 1354بود که 
مشغول تمرين بوديم که ابراهيم وارد سالن شد و يكي 
از دوستان هم بعد از او وارد سالن شد و بي مقدمه گفت 
داداش ابراهيم، تيپ و هيكلت خيلي جالب شده. وقتي 
داشتي تو راه مي اومدي دوتا دختر پشت سرت بودن 
و مرتب از تو حرف مي زدن. شلوار و پيراهن شيك که 
پوشيده بودي و از ساك ورزشي هم که دستت بود، 

کاماًل مشخص بود ورزشكاري. 
ابراهيم با شنيدن اين حرف ها يك لحظه جاخورد. انگار 

توقع چنين حرفي را نداشت و خيلي به فكر رفت. 
ابراهيم از آن روز به بعد پيراهن بلند و ش��لوار گش��اد 
مي پوشيد و هيچ وقت هم ساك ورزشي همراه نمي آورد 
و لباس هايش را داخل کيسه پالستيكي مي ريخت. هر 
چند خيلي از بچه ها مي گفتن��د: بابا تو ديگه چه جور 
آدمي هستي؟! ما باشگاه مي آييم تا هيكل ورزشكاري 
پيدا کنيم و... تو با اين هيكل روي فرم اين چه لباسايي 
که مي پوشي؟ ابراهيم هم به حرف هاي آنها اهميتي 

نمي داد و به دوستانش توصيه مي کرد: اگه ورزش رو 
براي خدا انجام بدين عبادت اس��ت اما اگه به هر نيت 

ديگري باشين ضرر خواهيد کرد.«
   پورياي ولي زمانه

شهيد هادي به ورزش باستاني و کشتي مي پرداخت و 

کار خود را در باشگاه ابومسلم ميدان خراسان و با وزن 
53 کيلو آغاز کرد. آقاي گودرزي و محمدي مربيان 
خوب ابراهي��م در آن دوران بودن��د. آقاي محمدي، 
ابراهيم را به خاطر اخالق و رفتارش خيلي دوس��ت 
داش��ت و آقاي گودرزي هم خيلي خوب به ابراهيم 
فنون کش��تي را ياد م��ي داد و مي گفت: »اين پس��ر 
خيلي آرومه اما تو کش��تي وقتي زير مي گيره، چون 
قد بلند و دستاي کشيده و قوي داره مثل پلنگ حمله 
مي کنه و تا امتياز نگيره ول کن نيست.« براي همين 
اسم ابراهيم را پلنگ خفته گذاشته بود. خيلي مواقع 
مي گفت: »يه روز، اين پس��ر رو تو مسابقات جهاني 

مي بينيد، مطمئن باشيد.« 
در مسابقات قهرماني آموزشگاه ها وقتي ديد دوست 
صميمي  خودش در وزن او، يعني 68 کيلو ش��رکت 
کرده است، ابراهيم يك وزن باالتر رفت و در 74 کيلو 
شرکت کرد. در آن سال درخشش ابراهيم خيره کننده 
بود و جوان 18 ساله قهرمان 74 کيلو آموزشگاه ها شد. 
تبحر خاص ابراهيم در فن لنگ و استفاده به موقع و 
صحيح از دس��تان قوي و بلند خود باعث شده بود به 

يك کشتي گير تمام عيار تبديل شود. 
جوانمردي شهيد هادي در مسابقات قهرماني باشگاه ها 
در سال 1355 يكي از خاطرات خواندني و قابل تأمل 
اين شهيد بزرگوار است. در اين مسابقات، مقام اول هم 
جايزه نقدي مي گرفت و هم به انتخابي کشور مي رفت. 
ابراهيم در اوج آمادگي بود. هر کس يك مس��ابقه از او 
مي ديد اين مطلب را تأييد مي کرد. مربيان مي گفتند 

امسال در 74 کيلو کسي حريف ابراهيم نيست. 
مسابقات ش��روع ش��د. ابراهيم همه را يكي يكي از 
پيش رو برمي داش��ت. با چهار کشتي که برگزار کرد 
به نيمه نهايي رسيد. کشتي ها را يا ضربه مي کرد يا با 
امتياز باال مي برد. در فينال و در حالي که همه پيروزي 
هادي را پيش بيني مي کردند، او کشتي را واگذار کرد 
و نايب قهرمان شد. يكي از دوس��تان ابراهيم هادي 
خاطره آن روز را اينطور نقل کرده است: »پس از پايان 
مسابقه رقيب ابراهيم در فينال سراغم آمد و بي مقدمه 
گفت آقا عجب رفيق بامرامي داريد. من قبل از مسابقه 
به آقا ابرام گفتم شك ندارم از شما مي خورم، اما هواي 
ما رو داشته باش، مادر و برادرام باالي سالن نشستند. 

کاري کن ما خيلي ضايع نشيم. 
بعد ادامه داد: رفيقتون سنگ تموم گذاشت. نمي دوني 
مادرم چقدر خوشحاله. بعد هم گريه اش گرفت و گفت: 
من تازه ازدواج کردم. به جايزه نقدي مسابقه هم خيلي 

احتياج داشتم، نمي دوني چقدر خوشحالم.« 
مانده بودم که چه بگويم. کمي سكوت و به چهره اش 
نگاه کردم. تازه فهميدم ماجرا از چه قرار بوده است. 
بعد گفتم: »رفيق ج��ون، اگه من ج��اي داش ابرام 
بودم، با اين همه تمرين و س��ختي کشيدن اين کار 
رو نمي کردم. اين کارا مخصوص آدماي بزرگي مثل 
آقا ابرامه...« ياد تمرين هاي سختي که ابراهيم در اين 
مدت کشيده بود افتادم. ياد لبخند هاي آن پيرزن و 
خوش��حالي آن جوان. يكدفعه گريه ام گرفت. عجب 

آدميه اين ابراهيم!
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شهرهايمان مناسب حال جانبازان 
و معلولين نيس�ت. ما نمي توانيم به 
س�ادگي از خانه بي�رون برويم و با 
مشكالت بسياري روبه رو مي شويم. 
من مي توانم تحمل كنم اما خانواده 
و فرزند 10ساله من يا ديگر معلوالن 

هم مي توانند؟!

 نقش ورزش در زندگي جانبازان دفاع مقدس 
در گفت و گوي »جوان« با عبدالرضا جوكار

 آنچه خدا به من داد 
بيش از دو پايي بود كه گرفت

 2برش از جوانمردي هاي شهيد ورزشكار ابراهيم هادي 
به بهانه آغاز هفته دفاع مقدس

تويي كه نمي شناختمت!

روزگار سختي را سپري کردند 
شيوا نوروزي

     نگاه
و ي��ك تنه مقاب��ل همه دنيا 
ايس��تادند اما نه تنه��ا کوتاه 
نيامدند و از آرمان ها و اهدافشان عقب ننشستند بلكه پس از 
پايان جنگ تحميلي در جبهه اي ديگر اهدافش��ان را دنبال 
کردند. پس از پايان هشت سال دفاع مقدس جانبازان سرافراز 
تالش کردند دين خود را به ش��كلي ديگر به وطن ادا کنند. 
ورزش قهرماني عرصه جديدي بود براي آنهايي که از تالش 

براي گرفتن حق واقعي خود هرگز خسته نمي شوند. 
ش��روع جنگ تحميلي جوانان غيور کش��ور را به جبهه هاي 
حق عليه باطل کشاند و برخی به ش��هادت رسيدند و پاداش 
رش��ادت هاي خود را گرفتند و جانبازان که از فيض شهادت 
مح��روم ماندند همچن��ان در ميادين مختل��ف حضور فعال 
دارند. بس��ياري از اين جانبازان پس از اتم��ام جنگ و به رغم 
محدوديت هاي جسماني اي که داش��تند پا به عرصه ورزش 
گذاشتند. در هش��ت س��ال دفاع مقدس ورزش کشور هرگز 
تعطيل نشد و پس از جنگ با ورود جانبازان، ورزش معلولين 
جان دوباره اي گرفت. تعداد زيادي از رزمندگاني که در زمان 
جنگ دچار آسيب، قطع عضو يا حتي آسيب نخاعي شده بودند 
با همان روحيه جنگندگي هميشگي به ميدان ورزش آمدند تا 

اين بار توانايي هايشان را در اين عرصه محك بزنند. 
قهرمانان ديروز در اين سال ها با درخش��ش در آوردگاه هاي 
مختلف پهلوانان امروز ورزش لقب گرفته اند. الحق واالنصاف با 
آمدن جانبازان نگاه ها به ورزش معلولين تغيير کرد و همه به 
سمت حرفه اي گري و توجه ويژه به اين عزيزان قدم برداشتند. 
ورزشكاران جانباز در کنار ورزشكاران معلول تمرين کردند و 
هرگز دست از تالش نكشيدند. آنها به معناي واقعي کلمه ثابت 
کردند که معلوليت محدوديت نيس��ت. پا گذاشتن به عرصه 
قهرماني قطعاً براي جوان��ان برومندي که روزگاري خود اهل 
ورزش بودند دش��واري هاي خاص خ��ود را دارد اما همانطور 
که اشاره شد روحيه جنگندگي و تس��ليم ناپذيري، آنها را در 
رسيدن به افتخاري ديگر ياري کرد تا امروز ورزش جانبازان و 
معلولين ايران يكي از برترين هاي جهان محسوب شود. عملكرد 
کاروان پارالمپيك کشورمان به خوبي اين ادعا را ثابت مي کند؛ 
پارالمپين هاي ما هر بار که به بازي هاي پارالمپيك رفته اند با 
درو کردن مدال هاي خوشرنگ بارها سرود ايران را در جهان 
طنين انداز کرده اند. در بازي هاي پاراآسيايي نيز ورزشكاران 

کشورمان جزو قدرت هاي قاره کهن محسوب مي شوند. 
اقتداري را که ورزش معلولين ايران امروز به آن افتخار مي کند 
عالوه بر پشتكار معلولين، مديون جانبازاني هستيم که به رغم 
مشكالت جسماني اميدوارانه وارد گود شدند و اميد و انگيزه 
را به بخش هاي ديگر ورزش کش��ور تزريق کردند. بسياري 
از اين افتخارآفرينان حاال پا به س��ن گذاش��ته اند ولي با اين 
حال همچنان با ممارست و کوشش خود را براي رقابت هاي 
آينده آماده مي کنند. با در نظر گرفتن نقش تأثيرگذار ورزش 
جانبازان انتظار مي رود مس��ئوالن نيز دين خ��ود را به اين 
قهرمانان ادا کنند. بي توجهي، ناديده گرفتن تالش ها و عمل 
نكردن به وعده ها همان گاليه هاي هميش��گي ورزشكاران 
ايراني از مديراني است که وظايفشان را به سادگي فراموش 
مي کنند. با توجه به ش��رايط و س��ختي هايي که آنها تحمل 
مي کنند تأمين امكانات سخت افزاري و حمايت هاي مادي 
و معنوي اصلي ترين خواس��ته ورزش��كاران جانباز و معلول 
از مسئوالن ارشد ورزش به ش��مار مي رود. آنها سال هاست 
منتظرند نگاه هاي آقاي��ان به المپيكي ه��ا و پارالمپيكي ها 
يكسان ش��ود و ديگر خبري از تبعيض نباشد. البته يكسان 
شدن جوايز و پاداش هاي مدال آوران بازي هاي پاراآسيايي 
و پارالمپيكي با مدال آوران آسيايي و المپيكي قدمي مثبت 
در تحقق اين آرزو بود که خوشبختانه چند سالي از اجرايي 
ش��دن آن مي گذرد. به هيچ وجه نبايد و نمي توان زحمات و 
تالش هاي ش��بانه روزي جانبازان ورزشكار را ناديده گرفت. 
اعتقاد راس��خ، روحيه مبارز و تأکيد آنها ب��ر حفظ آرمان ها 
نعمتي براي ورزش اس��ت که بايد بيش از اينها قدرش��ان را 
بدانيم. در زمانه اي که دش��منان از هر فرصتي براي مأيوس 
کردن مردم استفاده مي کنند و تبليغاتشان عليه کشورمان 
را روز به روز افزايش مي دهند، ورزش يكي از راه هايي است 
که مي تواند در خنثي کردن دسيسه هاي طراحي شده نقش 
مهمي ايفا کن��د. وقتي م��دال آور جانباز ايراني روي س��كو 
مي رود و مقتدرانه مدالي خوشرنگ را به گردن مي آويزد، به 
دنيا نشان مي دهد همچنان پاي ارزش   هايش ايستاده است 
و براي سرافرازي کشورش با دنيا مبارزه مي کند. اين همان 
موضوعي است که دشمنان از آن هراس دارند و بارها نيز براي 
زير سؤال بردن اتحاد و باورهاي اين عزيزان تالش کرده اند اما 

هر بار نقشه هايشان نقش برآب شده است. 

پهلوانان ديروز، قهرمانان امروز

سازمانآگهيهاي
روزنامهجوان

تلفنيآگهيميپذيرد

روزنامه سياسي، اجتماعي

  و  فرهنگي صبح ايران
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 اكبر اوتي را بيشتر از 

اكبر برج ميالد دوست دارم

دستغيب جايي در

 مجلس خبرگان ندارد

آيت اهللا كعبي در گفت وگو با «جوان»:

ـــرمـربـي  س  

ــهرداري  ــم ش تي

ــي  زمان ــز:  تبري

ــن  ــه در راه آه ك

ــلم   ــز ابومس و ني

ــودم  ــرمربي ب س

مقابل استقالل و 

پرسپوليس خوب نتيجه گرفتيم، اميدوارم 

ــهرداري تبريز  در  ــم باتيم ش اين هفته ه

ــه بگيريم.  ــپوليس خوب نتيج مقابل پرس

ــپوليس علي دايي مثل قبل اين  البته پرس

تيم بي رمق نيست! اما اين طورها هم نيست 

كه بخواهيم حريف دست و پا بسته اي براي 

اين تيم باشيم. 

ــقوط  ــتم كه تا لب س   من مربي اي هس

ــقوط نخواهم كرد! حتي اگر  مي روم، اما س

ــم، اما تيم  ــته باش ــرايط را داش بدترين ش

ــه ام را انجام  ــم.  من وظيف را حفظ مي كن

ــقوط هستي بايد  مي دهم. وقتي درحال س

ــرايط را تقويت كني و  ــي ش از لحاظ روح

شايد در آن مسائل فني خيلي به كار نيايد 

و مسائل روحي رواني شرايط بهتري ايجاد 
خواهد كرد

گفت وگوي «جوان» با  اكبر ميثاقيان

عكس : مهدي دهقان | صفحه 20

گفت وگو
12

ويژه ها

سياسي
2

خواندنى ها

  تكـرار تهديـدات فائـزه از زبـان 

ميرحسين  |صفحه 2

 حمايت صانعي از مواضع ساختارشكنانه 

دستغيب  |صفحه 2

   انجمـن حجتيـه بـه دنبال شـكار 

دانش آموزان   |صفحه 2

   يكي از سـه متهـم امريكايي آزاد 

شد    |صفحه 2

   خريد و فروش آنالين فيلم هاي مبتذل 

در كشور  |صفحه 3

  فعـاليـت مربـيــان بهـائـي در 

مهدكودك ها!  |صفحه 6

كشيش ملعبه صهيونيست ها

 5 اختالل رواني دارد

اصالحات با جريان سبز 

روانشناسان در گفت و گو با «جوان»:نابود مي شود
سيد محمد خاتمي:

تحريك فرصت طلبان 

براي گراني مايحتاج مردم
4هشدار كارشناسان به دولت

3

2

تعطيلي بازار تهران در اعتراض 

به هتك حرمت قرآن
امروز  صورت مي گيرد

3

روزنامه صبح هرايرانى

كتب آسماني را به آتش مي كشند 

رئيس جمهور در همايش هم انديشي ايران و آفريقا:چون وعده آزادي و عدالت داده اند

گنبد جديد حرمين شريفين كاظمين رونمايي شد

به گزارش ايسنا، رئيس جمهور در اين همايش با بيان اينكه 

اجالس امروز بسيار پرمعنا، اثرگذار و ارزشمند است، گفت: 

ــتند. فرهنگ  ــتركات فراواني هس آفريقا و ايران داراي مش

غني، تاريخ پرفراز و نشيب و سرشار از حوادث تلخ و شيرين، 

استعدادهاي شگرف انساني، مواجهه گسترده با استعمارگران 

و جهان خواران و تحمل ضعف ها و فشارهاي آنان، اعتقاد به 

ــه توحيد، عدالت،  ــاني از جمل ارزش هاي واالي الهي و انس

ــق و محبت به يكديگر،  برادري، عالقه قلبي و احساس عش

احترام به ملت ها و انسان ها، سرزمين هاي حاصلخيز و منابع 

گسترده مادي و اميد به آينده درخشان بشري تنها بخشي از 

مشتركات ماست كه پيوندهاي عميقي را برقرار كرده است. 

ــرادران تاريخي و  ــاس كرده ايم كه ياران و ب ما همواره احس

فرهنگي هستيم كه در يك جبهه قرار داريم. 

ــلطه   ــزود: مي دانيد كه نظام حاكم بر جهان تحت س وي اف

ــابق است كه از يك سو  همان استعمارگران و برده داران س

براي تداوم بهره برداري رايگان از ثروت ملت ها و از سوي ديگر 

براي پاك كردن گذشته  تاريك و غير قابل دفاعشان اما اين 

بار با شعارهاي زيبا، طراحي و مستقر شده است. 

ــنت الهي  ــبختانه و بنا بر س رئيس جمهور ادامه داد: خوش

ــيايي و  ــتقل اعم از آفريقايي، آس و مقاومت ملت هاي مس

ــت.  ــيده اس امريكاي جنوبي، نظم موجود به پايان راه رس

احمدي نژاد افزود: احساس مشترك ما نياز جهان به نظم 

ــت كه بر پايه  پاكي، عدالت، احترام  و مديريت جديدي اس

ــق و برادري  ــان ها، ملت ها و عش ــوق و كرامت انس به حق

استوار باشد. 

ــا و ايران اين ظرفيت را دارند  رئيس جمهور ادامه داد: آفريق

كه با تكيه بر داشته هاي تاريخي و عاليق عميق خود به طور 

ــته  ــترك براي تحقق اين آرمان بزرگ قدم هاي شايس مش

بردارند. وي ادامه داد: امروز آفريقا به رغم دشمنان تاريخي 

ــاط و پراميد است.  و غارتگران حرفه اي، زنده، بيدار و پرنش

ــت  ــناخت درس ــمندي و ش بزرگان آفريقا با درايت و هوش

توانمندي هاي عظيم و ظرفيت هاي بي پايان آفريقا و ملت هاي 

آن و با تقويت همگرايي و وحدت و با برپايي اتحاديه آفريقا در 

مسير بازيابي جايگاه آفريقا و صيانت از حقوق مردم مظلوم 

اين قاره و نقش آفريني سازنده در مناسبات جهاني حركت 

مي كند. احمدي نژاد افزود: ايران نيز با شناخت درست زمان 

و ظرفيت هاي آن و همچنين توانمندي هاي كم نظير خود و 

با تكيه بر فرهنگ و تمدن و استعدادهاي شگفت خود زنده و 

بيدار است و در جهت احياي مناسبت هاي عادالنه و انساني 

در جهان حركت مي كند. 

ــران اعالم مي كنم  ــب ملت اي ــور افزود: از جان رئيس جمه

ــعه همكاري ها در  ــراي توس ــت و مانعي ب ــچ محدودي هي

حداكثر ممكن وجود ندارد و ما آماده استقبال از برادران و 

خواهرانمانان براي برپايي اجالس سران اتحاديه آفريقا در 

تهران هستيم. وي گفت: با افتخار اعالم مي كنم ملت ايران 

آماده است تا همه  تجربيات و توان خود را براي آفريقا و براي 

ــاركت بگذارد. وي افزود: خوشبختانه  ساختن فردا به مش

ــه عدالت طلبان و  ــتان ما در جبه روز به روز به تعداد دوس

آزادي خواهان واقعي اضافه و جبهه  سلطه طلبان ضعيف تر 

و ضعيف تر مي شود. 

رئيس جمهور افزود: پيام پيامبران و كتب آسماني را به آتش 

مي كشند؛ چرا كه در آن وعده  تحقق آزادي و عدالت داده شده 

و ستمگران رسوا شده و هرگز به رسميت شناخته نشده اند. 

ــت  ــير ملت ها در نقطه مقابل خواس عصباني اند؛ چرا كه مس

ــت اما حقيقت اين است كه  ــاني آنان قرار گرفته اس ضدانس

سرنوشت محتوم آنان اضمحالل است.

صالحي: بهتر است مديركل آژانس مقررات را دوباره بخواندكارت زرد ايران به آمانو

سخنان آمانو نه تنها به اعتبار او خدشه وارد مي كند بلكه  19

توهين به ساير بازرسان آژانس است. آمانو يا دانسته  اين 

اظهارات را بيان كرده است يا ندانسته. حال اگر دانسته  چنين 

سخناني گفته، اشتباه بزرگي مرتكب شده و بسيار خطرناك 

است چرا كه نشان مي دهد فشار سياسي به او وارد شده و او نيز 
به اين فشارها، تمكين كرده است.  اين حق كشورهاست كه از 

ــان آژانس، تعدادي از آنان را انتخاب كنند،  ــت بازرس فهرس

ــورهاي غربي، برخي از بازرسان  ــياري از كش همچنانكه بس

كشورهاي آسيايي را از فهرست خود حذف مي كنند. چنانچه 

است و بايد وقت بگذارد تا با مقررات آژانس آشنايي پيدا كند. آمانو ندانسته اين اظهارات را بيان كرده، ايراد بزرگي به او وارد 

ــر تصدي مدير كلي  هنگامي كه بين آمانو و آقاي منتي بر س

آژانس رقابت بود، آمانو نتوانست در اولين رأي گيري ها، رأي 

الزم را كسب كند و علت عدم كسب رأي الزم اين بود كه ممكن 

ــرد ــرار گي ــورها ق ــي كش ــار برخ ــت فش ــت وي تح اس

شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي در پي اهانت آشكار به ساحت 

مقدس قرآن مجيد با صدور اطالعيه اي ضمن فراخوان عمومي 

از امت بزرگ اسالم و همه مسلمانان و آزادگان جهان خواست 

پس از اقامه نماز جمعه اين هفته امواج خروشان و توفان خشم 

ــن اقدام جنون آميز و كينه توزانه به  و انزجار و نفرت خود را از اي

جهانيان نشان دهند و وحدت و اتحاد و انسجام امت رسول اهللا را 

در آزموني ديگر به نمايش گذارند.

جمعه، اعتراض جهاني 

به هتك حرمت 

قرآن كريم

سمفوني مقاومت را 

براي پايداري مردم ساختم

ــده تار  ــن نوازن م

نيستم كه بتوانم 

با يك خواننده در 

سالن هاي مختلف 

كار بكنم. مي دانم 

ــه بايد  كه چگون

حماسي بنويسم 

ــتن ترانه را ندارم  و هيچ  وقت  و توان نوش

ــما فكر  ــتمزد هاي آنچناني كه ش هم دس

مي كنيد، نگرفته ام و اگر دستمزد ساالنه ام 

ــم از يك  ــيم كن ــال تقس ــر 12 ماه س را ب

ماشين نويس هم كمتر دستمزد گرفته ام

نقطه ثقل اسالم هراسي

اهانت جنون آميز ايادي استكبار به ساحت قرآن 

كريم كه متأسفانه در سايه حمايت سران كاخ 

سفيد و دستگاه امنيتي آن كشور صورت گرفت، 

نقطه ثقل اسالم هراسي نظام سلطه است كه طي 

ــال هاي اخير و به ويژه پس از پيروزي انقالب  س

اسالمي به محور اصلي راهبردهاي غرب تبديل 
شده است.

پس از اوج گيري حركت انقالب اسالمي و اقبال 

مسلمانان و مستضعفين جهان به سمت انديشه 

ناب اسالم ناب محمدي(ص)، استكبار در آغاز 

كوشيد تا با ايجاد جريان موازي اسالم امريكايي 

كه در نماد وهابيت و القاعده متبلور شده بود در 

مقابل حركت انقالب اسالمي بايستد كه توفيقي 

ــتقيم با اسالم را  نيافت و از همين رو مقابله مس

هدف قرار داد.

كمتر كسي است كه سخنان بوش پس از ماجراي 

ــكوك حمله به برج هاي دوقلو در نيويورك  مش

مبني بر آغاز دور جديد جنگ هاي صليبي را از ياد 

برده باشد. بوش با تصور اينكه با بهانه جويي از آن 

حادثه كه توسط ايادي شريك تجاري اش طراحي 

و اجرا شده بود، قادر خواهد بود پرونده اسالم را 

مختومه كند، با طراحي حمله به افغانستان، عراق 

ــهمگيني را بر جهان  و تهديد ايران مصائب س

اسالم تحميل كرد، اما به رغم آن به جاي پرونده 

اسالم، اين پرونده نئومحافظه كاران در امريكا بود 

كه بسته شد و آنها جاي خود را به كساني دادند 

ــخت، با جنگ نرم و  كه اينبار به جاي جنگ س

ــه ها و آرمان هاي اسالم به  مقابله با متن انديش

مقابله با امام برخاسته اند.

ــفيد كه همزمان با اهانت به قرآن  سران كاخ س

چند پرونده ديگر را عليه حركت انقالب اسالمي 

ــياه نمايي و القاي سوء  نسبت  ــوده اند، با س گش

ــالمي اهداف زير را پي  ــات اس به قرآن و مقدس
گرفته اند:

1-  مقابله با حركت روزافزون اقبال به اسالم در 

كشورهاي غربي و به ويژه در جهان مسيحيت

2-   انحراف مسلمانان از توجه به مسائل اصلي 

نظير حركت فلسطين و...

ــان توده هاي  ــل مذهبي مي ــاندن تقاب 3-  كش

ــه با اقبال  ــي و فرصت يابي براي مقابل اجتماع

روز افزون به سمت اسالم در كشورهاي غربي

از اين منظر است كه سران كاخ سفيد را در يك 

حركت دوپهلو در مواجهه ما اسالم مي توان ديد، 

يعني در عين اينكه اوباما براي جلب افكار عمومي 

مسلمانان با حضور در مصر يا تركيه، بر ضرورت 

ــخن مي گويد،  ــالم و مسلمين س احترام به اس

كلينتون نيز در سخنان اخير خودش مهم ترين 

تهديد امريكا را گسترش تفكر انقالب اسالمي در 

كشورهاي خاورميانه اعالم كرده و براي مقابله با 

اين حركت فراخوان مي دهد كه اهانت به قرآن 

كريم مي تواند متأثر از اين حركت باشد.

مقام معظم رهبري در پيامشان با اشاره به ابعاد 

اين اهانت جنون آميز يادآور شدند:«اين حادثه و 

حوادث پيش از آن به روشني نشان مي دهد كه 

آنچه امروز آماج حمله نظام استكبار جهاني است 

ــالم عزيز و قرآن مجيد است. صراحت  اصل اس

مستكبران در دشمني با جمهوري اسالمي ناشي 

ــالمي در مقابله با استكبار  از صراحت ايران اس

ــمن نبودن با اسالم و ديگر  و تظاهر آنان به دش

مسلمانان، دروغي بزرگ و فريبي شيطاني است. 

آنان با اسالم و هر آن كس كه بدان پايبند است و 

هر آنچه نشانه مسلماني است دشمن اند.»

ــا همه تلخي  ــن حادثه ب ــر اينكه اي و كالم آخ

نشان دهنده صحنه اي ديگر از شكست استكبار 

ــالم است و به تعبير  در مقابل منطق روشن اس

ــن حادثه در دل  زيباي مقام معظم رهبري، اي

ــت. «خورشيد  ــارتي بزرگ اس خود حامل بش

ــنده تر  پرفروغ قرآن روز به روز بلندتر و درخش

خواهد شد» اين حادثه چهره فريب استكبار را 

افشا خواهد كرد.

مجيد انتظامي در نشست مطبوعاتي:
چهره 20

 آگهي مناقصه عمومي
(دو مرحله اي)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

رجوع به صفحه 8
آگهي مناقصهنوبت دوم

 شماره 89/24

نوبت اول

رجوع به صفحه 15
شركت مخابرات استان آذربايجان شرقي

 (سهامي خاص)

با نهايت تأسـف و تأثر مصيبت وارده را به جنابعالي تسـليت عرض نموده و از خداوند 

متعال سالمتي و عمر با عزت براي شما و ساير بازماندگان و رحمت الهي براي آن فقيد 

از دست رفته آرزومنديم.

جناب آقاي حميدرضا نجف پور

مديركل و كاركنان امور شعب استان ايالم  

 معاونت محترم اعتبارات و تجهيز منابع موسسه مالى و اعتبارى مهر

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
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دكتر محمود احمدي نژاد در همايش هم انديشي ايران و آفريقا كه در ساختمان حافظيه    سياسي

سعدآباد برگزار شده اسـت، اظهار كرد: آينده روشن از ماسـت، آينده اي كه در آن از 

تحميل، تجاوز، سلطه و سلطه گري و استعمار و استعمارگري خبري نيست. 

سرمقاله

عباس حاجي نجاري

 نخبه كشي 

به سبك جيراني و بچه ها!
سؤال «هفت» با چه هدفي طراحي شد؟!

ماه عسل 

تاكسي راننده 

 سياه شد

ــت» نام  ــن هفته «هف ــي از برنامه اي در بخش

ــي، توفيق اجباري،  فيلم هايي مثل چارچنگول

ــاء اهللا و «اخراجي ها2» در  ــك و مش ماش پوپ

ــوال  ــن برنامه آمده بود با اين س نظرخواهي اي

ــا مخاطب زياد خود  كه كدام يك از اين فيلم ه

ــه در جدول اين  ــت ك را مديون بازيگرانش اس

ــخ  برنامه، «اخراجي ها2» باال ترين درصد پاس

را داشت. حدس اينكه اين سؤال را چه كساني 

ــختي  و با چه نيتي طراحي كرده اند كار زياد س

نيست. كافي است سري به مطالب روزنامه ها و 

ــينمايي كه اين روزها مثل قارچ  سايت هاي س

ــر بيرون مي آورند بيندازيد و ببينيد كه چه  س

ــي و فيلم هايش چه  ــاني در مورد ده نمك كس

ــند. آنها مي خواهند  ــته و مي نويس چيزها نوش

ــاالي اخراجي ها فقط به  القا كنند كه فروش ب

دليل حضور بازيگرانش است و نه چيز ديگري
همين صفحه

فرهنگي
20

ويژه ها

  رسانه هاي جديد جريان انحرافي در 

راهند  |صفحه2

 تالش گروهك تروريستي ريگي براي 

جذب كمك هاي مالي |صفحه2

   اسـتارت 10 چهـره سياسـي بـراي 

انتخابات يازدهم  |صفحه2

   شناسايي گروه 60 نفره جريان فتنه 

مرتبط با خارج از كشور    |صفحه2

   هديـه روز كـوروش بـه بيوه شـاه و 

شجريان! |صفحه2

  ثبت نام كردم كه اين طرح شكسـت 

بخورد!|صفحه2

1

 مجلس به كليات اليحه 

برنامه پنجم رأي مثبت داد
4

 جهش قيمت مسكن 

ديگر تكرار نخواهد شد 

4

ذخيره 900 ميليون تن كاال 

براي اجراي قانون  يارانه ها

روزنامه صبح هرايرانى

در گفت وگوي زنده شب گذشته از رسانه ملي مطرح شد

 توصيه هاي رئيس جمهور به مردم 

درباره هدفمندي يارانه ها

پرسپوليس 2- استيل آذين صفر

مشكي خوش يمن

 زنگ ايثار و شجاعت 

به ياد شهيد فهميده نواخته شد

 مجلس به كليات اليحه 

برنامه پنجم رأي مثبت داد

نمايندگان مجلس كليات اليحه برنامه پنجم 

توسعه را با 131 رأي موافق تصويب كردند. 

 به گزارش ايرنا، از مجموع 198 نماينده حاضر در 

جلسه علني شامگاه شنبه، 44 نفر از نمايندگان 

ــع دادند.  ــف و17 نفر رأي ممتن نيز رأي مخال

ــالمي از امروز  ــوراي اس نمايندگان مجلس ش

وارد بررسي جزئيات اليحه برنامه پنجم توسعه 

خواهند شد. اليحه برنامه پنجم توسعه شامل 9 

فصل و 200 ماده است. محمود احمدي نژاد رئيس 

ــال گذشته اليحه  جمهوري بيستم دي ماه س

برنامه پنجم توسعه را در 9 فصل و يك ضميمه 

ــالمي كرد. اين اليحه  تقديم مجلس شوراي اس

ارديبهشت ماه ابتدا در كميسيون هاي تخصصي 

مجلس بررسي شد و پس از آن كميسيون تلفيق 

تيرماه رسيدگي به اليحه برنامه پنجم توسعه را 

آغاز كرد كه در اواخر مهرماه پايان يافت. 

همه تالش دولت اين اسـت 

كه بـا فعال كـردن مديريت 

مردم، طرح هدفمندي يارانه هـا را اجرا كند، آن هم به 

شرط افزايش توليد ملي و آسيب نديدن زندگي مردم. 

ــب در  ــژاد رئيس جمهور ديش ــود احمدي ن ــر محم دكت

ــانه  ــبكه يك رس گفت وگوي زنده تلويزيوني از طريق ش

ــرد:  دولت تالش مي كند  ملي با بيان اين مطلب تأكيد ك

آثار منفي يارانه ها را به حداقل برساند و به اين كار اطمينان 

ــت و  ــراي مردم و به نفع مردم اس داريم چون اين طرح ب

ظرفيت هاي بي شماري در كشور براي اجراي صحيح اين 
طرح داريم.

ــت، نه فردي و  احمدي نژاد گفت:  اقتصاد يك امر ملي اس

ــود را جدا از ديگران  هيچكس نمي تواند در اين طرح،  خ

بداند،  اما من تأكيد مي كنم كه قرار نيست با اجراي طرح 

هدفمندي يارانه ها، زندگي ها به هم بريزد. 

رئيس جمهور گفت:  تالش مي كنيم در تمام بخش ها روند 

مثبتي آغاز شود و ترديد نداريم كه وضعيت قريب به اتفاق 

مردم پس از اجراي اين طرح، بهتر خواهد شد.

احمدي نژاد با بيان اينكه رقم واريزشده به حساب ها يعني 

مبلغ 81هزار تومان براي دو ماه و علي الحساب است گفت: 

هر بار قبل از پايان ماه، قسط بعدي واريز مي شود و هميشه 

اين طور خواهد بود كه رقمي بيش از افزايش هزينه هاي 

مردم -حداقل براي شش دهك- واريز خواهد شد و براي 

بقيه هم سربه سر خواهد بود و علت دوماهه بودن واريزها نيز 

اين است كه به مردم براي برنامه ريزي فرصت بدهيم.

ــه دنبال  ــرادي ك ــه برخي اف ــدار ب ــس جمهور با هش رئي

سوء استفاده هستند گفت:  اگر كسي فكر كند كه از فضاي 

ايجاد شده در اجراي هدفمندي يارانه ها مي تواند بهره برداري 

و سود كند، به او مي گويم كه دچار اشتباه است. 

ــش قيمت تمام  ــي از افزاي ــا ذكر مثال هاي احمدي نژاد ب

ــس از افزايش قيمت  ــده در بخش هاي حمل و نقل پ ش

ــزي به هزينه  ــت: رقم هاي ناچي ــوخت گف حامل هاي س

ــود، پس اينكه برخي ها  حمل هر كيلوگرم بار اضافه مي ش

ــل و نقل اعالم  ــازي درصدهاي بااليي براي حم با فضاس

مي كنند، دروغ و جوسازي است. 

رئيس جمهور به مردم توصيه كرد خودشان اجراي طرح 

هدفمندي را مديريت كنند و در صورت مشاهده افزايش 

ــك هفته از خريد اين  غيرمنطقي برخي كاالها حداقل ي

كاالها خودداري و گراني ها را به مأموران گزارش كنند. 

رئيس جمهور به مردم و به ويژه خانواده هاي پرجمعيت كه 

ــت مي كنند،  توصيه كرد تا  مبلغ قابل توجهي يارانه درياف

شش ماه مصرف جديدي از قبيل خريد لوازم خانگي براي 

خود تعريف نكنند و اين پول را براي برنامه ريزي هاي آينده 

پس انداز كنند. 

ــهم فرزندان  ــا را نيز كه س ــي از يارانه ه ــت: بخش وي گف

ــال ها پس انداز كرد تا در آينده رقم  مي شود، مي توان تا س

قابل توجهي در حساب فرزندان باقي بماند.

ــده چند  ــد بر اين كه مبلغ واريز ش رئيس جمهور با تأكي

ــش قيمت ها قابل  ــاعت قبل از آغاز هدفمندي و افزاي س

برداشت است، همچنين توصيه كرد مردم كنترل بازار را با 

برنامه ريزي براي خريد در دست خود بگيرند. 

ــراي طرح  ــه مخالفان اج ــا تأكيد بر اينك ــس جمهور ب رئي

ــتند، گفت: عده اي  ــور بسيار كم هس هدفمندي ها در كش

مخالف سياسي هستند كه با هر كار ديگر دولت هم مخالفت 

مي كنند و عده ديگر سوء استفاده گران هستند كه با جوسازي 

براي گران شدن كاالها مي خواهند سود بيشتري ببرند. 

احمدي نژاد همچنين در بخش ديگر سخنان خود درباره 

تحريم هاي بيگانگان گفت: قبالً هم گفته ام كه اين تحريم ها 

ــتمداران  ــخره ترين تصميم سياس ــت و مس كاغذپاره  اس

ــود كه  ــران را تحريم كنند و معلوم مي ش ــت كه اي آن اس

ــند و نمي دانند كه اقتصاد ايران  آن ها ايران را نمي شناس

ــت و از لحاظ انرژي هم ما دارنده دومين ذخاير  درون زاس

انرژي جهان هستيم و چيزي نيست كه آنها بتوانند ما را با 

آن تحريم كنند. 

  ورزشي تيم فوتبال پرسـپوليس در 

آخريـن روز هفته سـيزدهم 

ليگ برتر فوتبال، با كسب دومين پيروزي متوالي دو بر 

صفر خود با 24 امتياز و با گل زده كمتر نسبت به استقالل 

به مكان سوم بازگشت.

ــد كه تيم فوتبال  ــرايطي آغاز ش ــاس در ش اين بازي حس

پرسپوليس براي نخستين بار در تاريخ تأسيس خود با پيراهن 

مشكي پاي به زمين گذاشت و استيل آذين ميزبان با لباس 

ــگاه آزادي حضور يافت. دو تيم كه  هميشگي اش در ورزش

در نيمه نخست، بازي چندان جذابي را به نمايش نگذاشته 

بودند، بسيار محتاطانه كار را ادامه مي دادند. خطرناك ترين 

ــت را علي كريمي و محمد غالمي  موقعيت هاي نيمه نخس

براي استيل هدر دادند تا دو تيم صفر، صفر به رختكن بروند. 

ــتيل آذين بود  با آغاز نيمه دوم بازي دو تيم پايتخت اين اس

ــپوليس كار را دنبال مي كرد و  كه با فشار روي دروازه پرس

ــك در اين دقايق، حقيقي ستاره بي چون و چراي تيم  بي ش

مشكي پوش پرسپوليس بود. مهدي مهدوي كيا در دقيقه 56 

مصدوم شد و پيرواني سرمربي جديد استيل مجبور شد او را 

از زمين بيرون بكشد و فيروز گرامي بازيكن تيم اميد را جاي 

او به زمين بياورد. استيل آذين در دقيقه 69 حمله خطرناكي 

انجام داد و ضربه سركش حسين كاظمي به زير طاق دروازه 

رفت ولي باز هم گل نشد تا همچنان حساب كار صفر، صفر 

باشد. پرسپوليس كه انگار تازه به خود آمده بود، روي حركت 

زيباي فشنگچي در دقيقه 71 و سانتر مواج او روي دروازه و 

ضربه سر نوروزي به نخستين گل خود دست يافت تا بدين 

ترتيب استيل آذين بازنده ميدان لقب بگيرد. در دقيقه 88 

روي اشتباه محرز ايماني يار تازه وارد استيل و هوشياري تمام 

آرفي، تعويض طاليي دايي پرسپوليس به دومين گل خود 

ــت پيدا كرد تا براي دومين هفته پياپي با نتيجه دو  هم دس

بر صفر از زمين خارج شود.  در ديگر بازي انجام شده ديروز 

شهرداري تبريز مقابل ذوب آهن به تساوي يك - يك دست 

پيدا كرد تا ذوب آهن صدرنشين گردد.

4 10 هزار ميليارد تومان مطالبات وصول نشده در گمرك، 

نتيجه برخي مديريت هاي ناكارآمد، جناحي يا بذل و 

ــش هاي دوران متمادي مديريتي است كه فقط نصيب  بخش

اقليتي متوقع و سركش در برابر قوانين مدني و انضباط اقتصادي 

شده است. وضع بسياري از ضوابط و مقررات پيچيده طي دوران 

اصالحات، نتيجه اي جز تأمين مالي و فرار از پرداخت حقوق و 

عوارض گمركي نداشت و موجب شد تا زمينه تاراج بيت المال و 

ضربه به اقتصاد كشور مهيا شود كه البته در دولت هاي نهم و 

دهم مقابل اين شرايط ايستادگي شد و نتايج مثبتي نيز به همراه 

ــان خاص از  ــار و بازرگان ــتفاده برخي از تج ــت. سوءاس داش

كاستي هاي كارت بازرگاني و عدم شناسايي دقيق هويت واقعي 

ــش محدودي از  ــده تا بخ ــدگان اين كارت ها، موجب ش دارن

بازرگانان هزاران ميليارد تومان بدهي خود به گمرك را ساليان 

سال به تعويق بيندازند و همچنان عليه اقتصاد كشور فعاليت 

كنند.محكوميت چند صد ميلياردي «ع- ت» از دوستان بهزاد 

ــي از  ــا بخش ــام، تنه ــرودگاه پي ــده ف ــوي در پرون  نب

10 هزار ميليارد تومان است كه در دوران مديريت آنان رخ داد

10هزار ميليارد تومان

از مطالبات گمرك 

در جيب رفقاي اصالحات!

تقدير دفتر رهبر انقالب

 از مراجع، علما، طالب

  و مردم قم

 رونمايي از قيصريه 

در گتوند

دفتر مقام معظم رهبري در پايان سفر 10 روزه 

ــهر مقدس قم با قدرداني عميق از  ايشان به ش

همه قشرهاي مردم مؤمن و مراجع عظام، علما، 

ــهر ابراز اميدواري كرد كه  فضال و طالب اين ش

رهنمودهاي رهبر انقالب، طليعه فصلي جديد 

ــر افتخار قم قرار گيرد. در متن  در تاريخ سراس

ــده  اطالعيه دفتر مقام معظم رهبري تصريح ش

ــالمي، طاليه دار  است: قم، پرچمدار نهضت اس

ــالم و امام،  ــگي و نستوه اس انقالب و يار هميش

ــم انقالب،  ــتقبالي تاريخي از رهبر حكي در اس

ــن حقيقت ناب بار ديگر  يكپارچه قيام كرد تا اي

چشم جهانيان را خيره كند كه قم مركز، خاستگاه 

و تكيه گاه جاودانه انقالب اسالمي بوده و خواهد 

بود. صحنه هاي پرشكوه و حقيقتاً وصف ناپذير 

ــرهاي مختلف مردم با اخالص،  ــتقبال قش اس

ــاد از حضرت  ــهر جهاد و اجته پرصفا و بيدار ش

ــر و محبت مراجع  ــه اي و ابراز مه آيت  اهللا خامن

معظم، علماي گرانقدر، اساتيد و فضالي معزز، 

اين حقيقت دلنشين را در اذهان دوست و دشمن 

ــتني ملت و  ــد از هم ناگسس زنده كرد كه پيون

واليت فقيه، زيربناي عزت و عظمت روزافزوني 

است كه پروردگار حكيم به بركت «ايمان، بصيرت 

و استقامت ملي»، نصيب ايران عزيز ساخته است 

قيصر امين پور كه او رابحق قيصر شعر انقالب 

ناميده اند پس از سه سال صاحب مقبره اي در 

ــم پرده برداري از مقبره  ــد. در مراس گتوند ش

ــالمي و  ــاد اس ــور، وزير فرهنگ و ارش امين پ

ــعر و ادب حضور  ــتداران ش ــي از دوس جمع

ــياري  ــتند. امين پور كه صاحب آثار بس داش

در حوزه شعر انقالب است، در دوم ارديبهشت 

ــتان به دنيا آمد و در  1338 در گتوند خوزس

هشتم آبان 1386 در تهران در حالي كه چشم 

اميد دوستداران ادب پارسي به خلق آثار بيشتر 

اين استاد و فارسي پژوه كشورمان بود، در ميان 

ــت و  ــم از جهان فرو بس ناباوري همگان چش

ايران را در سوگ خود نشاند. يادش گرامي باد

زنگ ايثار و شجاعت به ياد 

شهيد فهميده نواخته شد

هـدف اصلـي دشـمن از ايجـاد جنگ 

نـرم مدرسـه اسـت و بسـيج و روحيه 

بسـيجي يك نوع تفكـر و انديشـه اي 

اسـت بـراي مبـارزه بـا جنگ نـرم كه 

مي توانـد روح و روان انسـان ها را در 

برابـر توطئه دشـمنان واكسـينه كند.

ــم  ــر حميدرضا حاجي بابايي در مراس دكت

ــجاعت» كه  ــار و ش ــگ «ايث ــن زن نواخت

ــردار نقدي رئيس  صبح ديروز با حضور س

ــتضعفان، سردار جوكار  سازمان بسيج مس

ــيج دانش آموزي و فرهنگيان و  رئيس بس

ــردار همداني فرمانده سپاه تهران بزرگ  س

ــوزش و پرورش  ــئوالن آم و همچنين مس

ــتان انقالب برگزار  ــهر تهران در هنرس ش

ــد، افزود: دانش آموزان با داشتن روحيه  ش

بسيجي مي توانند در مسير درست انقالب 

ــوند. همچنين خانواده ها نيز در  هدايت ش

برابر مسائل گوناگون مي توانند فرزندان خود 

را با تفكر بسيجي، بيمه كنند. وزير آموزش و 

پرورش با تأكيد بر اينكه رويكرد تفكر بسيج 

نياز امروز جامعه است، بيان كرد: امروز 12 

ميليون دانش آموز بسيجي و بيش از 900 

هزار معلم بسيجي در كشور وجود دارد، البته 

همه ملت ايران بسيجي هستند كه تا امروز با 

پيش گرفتن صبر پاي انقالب ايستاده اند.

وي يادآور شد: اين زنگي كه نواخته مي شود، 

ــت و ايثار بدون  ــجاعت اس زنگ ايثار و ش

بصيرت امكان  پذير نيست، امروز افتخار ما 

اين است كه پس از گذشت 30 سال از جنگ 

تحميلي دانش آموزان ياد و خاطره شهدا را 

كه در دفاع از آرمان هاي انقالب به شهادت 

رسيده اند، گرامي مي داريم.

حاجي بابايي بيان كرد: اگر امروز را با روزهاي 

ــه كنيم، به  ــاع مقدس مقايس پرافتخار دف

جرأت مي  گويم كه جوانان ما از جواناني كه 

در راه انقالب به شهادت رسيدند، چيزي كم 

ــه دانش آموزان اظهار  ندارند. وي خطاب ب

ــام امام خميني(ره) و با  كرد: امروز با ياد و ن

آنچه كه از دانش آموزان شهيد به شما منتقل 

شده است، اين مسير را طي مي كنيم، چرا 

كه همه شرف و افتخار در اين راه است.
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شليك به 

ماه عسل امريكا

هشدار به 

حلقه هاي  مكمل

 فشار  اقتصادي دشمن

خط و نشان امپراتور

 براي جام ملت ها 

ايران با شكست عراق 

فيناليست غرب آسيا شد 

ــن مخالفان نظام  اگر غرب علناً از جدي تري

ايران حمايت مي كند و آن را مصداق دخالت 

در مسائل داخلي كشور نمي داند، چرا نبايد 

ــپتامبر»  ــه 11 س ــن ايجادحادث «در عاملي

ــود. اگر آنها دائم ايران را متهم  ــكيك ش تش

به انحراف در برنامه هاي هسته اي مي كنند، 

چرا نبايد پيشنهاد نامگذاري سال 2011 به 

سال «خلع سالح هسته اي و انرژي هسته اي 

براي همه، سالح  هسته اي براي هيچ كس» 

را مطرح كرد. اگر آنها سكينه محمدي را به 

ــانه اي تبديل مي كنند، چرا  يك جنجال رس

ــس و 53 زن ديگري كه  ــرزا لوئي نبايد نام ت

ــت در امريكا اعدام  شوند، برده شود قرار اس

سردار احمدي مقدم:  كساني كه مي خواهند 

ــارهاي اقتصادي دشمن، حلقه  با تكيه بر فش

ــند، بايد بدانند كه با  مكمل آن در كشور باش

ــد. فشارهاي اقتصادي  آنها برخورد خواهد ش

هم امروز صرفاً براي اخالل در كار دولت نيست 

بلكه فشارها هدف ديگري هم دنبال مي كند. با 

فشارهاي اقتصادي قصد دارند شرايط كشور 

ــانند كه آشوب، اغتشاش،  را به نقطه اي بكش

ناآرامي و نافرماني مدني را به دنبال داشته باشد.  

تهديدات امنيتي در شكل نفوذهاي اطالعاتي، 

فتنه و آشوب و همانند آنچه كه سال گذشته 

مشاهده كرديم، تفرقه افكني در جامعه، تخريب 

اموال، تروريست و نفوذ در دستگاه هاي دولتي 

نيز نمونه هايي هستند كه ما شاهد آن هستيم

بازخواني ماراتن رسانه اي احمدي نژاد  

در مجمع عمومي سازمان ملل

فرمانده نيروي انتظامي عنوان كرد

عكس : محمدصادق حيدري | جوان

پرونده
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ويژه ها
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  700 نظرسنجي غربي ها درباره طرح 

هدفمند كردن يارانه ها  |صفحه2

  اداي احترام اساتيد حامي فتنه به پرچم 

اسرائيل |صفحه2

  فـرار يـك فتنه گـر ديگر از كشـور 
|صفحه2

   شورش سازمان منحل شده مجاهدين 

عليه دستگاه قضايي |صفحه2

   خـودداري يك شـركت ازپرداخت 

درآمدهاي دولت    |صفحه4

   جريمه 500 ميليون توماني در انتظار 

آلوده كنندگان نفتي آب |صفحه4

قيمت مسكن  با هدفمندي 

يارانه ها كاهش مي يابد
معاون وزير مسكن:

15 خوشبختي 

همه رقم موجود است!
7گذري بر كتاب ها و همايش هاي موفقيت

جزئيات دستگيري متهمان 

پرونده قتل دكتر سرابي
18تالش براي رمزگشايي از قتل پزشكان ادامه دارد

روزنامه صبح هرايرانى

فرمانده نيروي انتظامي در اظهارات پيش از خطبه هاي نمازجمعه تهران عنوان كرد
معرفي نامزد ائتالف شيعيان عراق 

در ديدار وزير جهادكشاورزي اعالم شد  

هشدار به حلقه هاي مكمل فشار اقتصادي دشمن
مالكي  يك گام به  نخست وزيري عراق نزديك شد

تأكيد آيت اهللا مكارم بر  برخورد با  داللى در كشاورزى

عراق با ولفگانگ سيدكا هم نتوانست ايران را 

متوقف كند و اين شاگردان قطبي بودند كه با 

برد 2 بر يك عراق به فينال غرب  آسيا راه پيدا 

ــور ايران در فينال  كردند. اين پنجمين حض

غرب آسياست و افشين قطبي و شاگردانش 

اين شانس را دارند كه براي پنجمين بار جام 

قهرماني غرب آسيا را به ايران بياورند. 

ــازي با  ــد ب ــور كه پيش بيني مي ش همان ط

برتري ايران شروع شد و در دقيقه 5 حنيف 

ــال مبعلي مي توانست  عمران زاده روي ارس

ايران را به گل برساند ولي مدافع عراقي توپ 

را از روي خط دروازه برگرداند تا سيدكا نفسي 

ــاگردان  ــد. 15 دقيقه بعد ش به راحتي بكش

سيدكا جبران كردند و امجد راضي روي يك 

پاس عمقي با مهدي رحمتي تك  به تك شد 

كه دروازه بان ايران كه جلو آمده بود به شكل 

عجيبي و با ضربه سر توپ را به كرنر فرستاد 

تا همچنان دروازه دو تيم بسته بماند. بازي تا 

پايان نيمه اول هر چند با برتري نسبي ايران 

ــد ولي دروازه عراق بسته ماند تا دو  دنبال ش

ــن نيمه به  ــاوي صفرـ  صفر در اي تيم با مس

رختكن بروند. دقيقه 58 باالخره ايران به گل 

رسيد و اين سيد جالل حسيني بود كه روي 

سانتر مبعلي از جناح راست با ضربه سر، ايران 

را يك بر صفر پيش انداخت.

 در ادامه عراقي ها براي جبران گل خورده جلو 

كشيدند. در دقيقه 62 احمد مناجو در مصاف 

ــت داد تا  تك به تك با رحمتي توپ را از دس

همچنان ايران پيش باشد. سرانجام در  دقيقه 

71 بود كه مصطفي كريم بازي را به تساوي 

كشاند. در اين دقيقه مصطفي كريم كه بين 

ــانتر  ــران جايگيري كرده بود، س مدافعان اي

ــر وارد دروازه  ــالي از راست را با ضربه س ارس

ايران كرد تا جلوي نام عراق هم در اسكوربورد 

ــود. دقايقي از اين  ورزشگاه عدد يك ثبت ش

گل نگذشته بود كه محمد علي كريم به دليل 

تكل خطرناك روي پاي احسان حاج صفي از 

بازي اخراج شد تا كار عراق 10 نفره در ادامه 

ــدن عراق،  ــود. پس از 10 نفره ش مشكل ش

ــض اوالدي و آوردن غالمي به  قطبي با تعوي

ــازه اي داد و همين  ــران جان ت خط حمله اي

تعويض طاليي، ايران را به گل برتري رساند. 

در دقيقه 83 حركت زنيدپور از چپ و سانتر 

او با اشتباه ياسر رعد مدافع عراق روبه رو شد 

ــش قدم صاحب توپ  ــت ش و غالمي كه پش

ــركش ايران را 2 بر  شده بود با يك شوت س

يك جلو انداخت.

  جهان  يكي از اعضـاي ائتالف ملي 

عـراق در كنفرانسـي خبري 

اعالم كرد كه ائتالف شيعيان، نوري مالكي  را به عنوان 

نامزد خود براي پست نخست وزيري انتخاب كرده است. 

ــده پارلمان عراق و  به گزارش «جوان»، فالح فياض  نماين

ــري اعالم كرد كه بلوك  عضو ائتالف ملي در كنفرانس خب

شيعيان پارلمان عراق نوري مالكي  را به عنوان نامزد خود 

براي پست نخست وزيري انتخاب كرده است. 

ــاق آرا مالكي را به  ــاي ائتالف ملي به اتف وي گفت كه اعض

عنوان نامزد ائتالف شيعيان براي اين پست انتخاب كرده اند. 

فياض به جزئيات بيشتري در اين باره اشاره نكرد. 

با وجود گذشت هفت ماه ( 208 روز) از انتخابات عراق كه 

ــكيل  پيروزي قاطع هيچ كدام از احزاب عراقي را براي تش

دولت به همراه نداشت، دولت اين كشور تشكيل نشده است. 

از آن زمان تا كنون گفت وگوها براي تشكيل دولت ائتالفي 

ــورد فقدان دولت در يك  عراق ادامه دارد. اين باالترين رك

كشور است كه در عراق شكسته شد.  در انتخابات  پارلماني 

عراق ائتالف اياد عالوي صاحب 91كرسي و ائتالف دولت 

قانون  به رهبري مالكي 89 كرسي به دست آورده اند و ائتالف 

ــت آورد كه در نهايت در مجموع  ملي 70 كرسي را به دس

ــار آنها قرار  ــي در اختي با ائتالف اين دو جريان 159 كرس

مي گيرد كه با كسب كرسي هاي بيشتر از ديگر فراكسيون ها 

مامور تشكيل دولت است. مالكي براي نخست وزير شدن به 

163 رأي در مجلس نياز دارد كه با اضافه شدن رأي كردها 

احتمال اينكه حدود 200 رأي در مجلس بياورد وجود دارد.  

عراق پس از كشمكش هاي فراوان ميان گروه هاي مختلف 

باالخره به اين مرحله رسيده است. مقتدا صدر كه 27 كرسي 

س دارد تا ساعاتي قبل از جلسه ديروز موافقت خود با 
در مجل

نخست وزيري مالكي را اعالم نكرده بود اما در جريان نشست 

ديروز توافقات الزم حاصل شد. نشست ديروز با حضور هفت 

نماينده از جريان مالكي و هفت نماينده از ائتالف ملي عراق 

( چهار نماينده از گروه صدر دو نماينده از گروه حكيم و يك 

نماينده از گروه ابراهيم جعفري) برگزار شد كه همگي روي 

نخست وزيري مالكي توافق كردند. 

  اقتصادي هم اكنون دالل ها بيشترين 

محصـوالت  از  را  سـود 

كشاورزى مى برند و ادامه  فعاليت اين افراد موجب غير 

اقتصادى شدن صنعت كشاورزى و نابودى آن مى شود.

آيت اهللا مكارم شيرازى   در ديدار وزير جهاد كشاورزي  

دالل ها را به عده اى مفت خور كه دسترنج كشاورزان را 

از بين مى برند، تشبيه كرد و گفت: كار اين افراد نوعى 

ــير  ــالمى در مس ــت و با آنكه جمهورى اس جنايت اس

عدالت قرار دارد،  مبارزه با اين دالل ها بايد برنامه اصلى 
ما باشد.

ــت: سال هاست كه گفته مى شود دالل ها  وي اظهار داش

ــاورزى را نصيب خود  ــترين درآمد محصوالت كش بيش

مى كنند اما هنوز اين مشكل حل نشده است.اين مرجع 

ــكل ديگر كشاورزى عنوان  تقليد، واردات بى رويه را مش

ــئوالن قول داده اند كه واردات را  كرد و گفت: البته مس

ــود عمل كنند.  ــن اميدوارم به قول خ متوقف كنند و م

   در زمينه واردات  بايد مستحكم باشيد

ــز در ديدار وزير جهاد  على الريجانى،  رئيس مجلس  ني

كشاورزى كه در محل دفتر رئيس مجلس در قم انجام شد 

به بررسى مسائل بخش كشاورزى پرداخت و در سخنانى 

ــت: امروز بيش از  ضمن دعوت به دورى از اختالف،  گف

هر زمان ديگرى نيازمند  كار و تالش هستيم و بر همين 

اساس بايد از هر نوع  اختالف پرهيز كنيم.

وى خاطرنشان كرد: يكى از مسائلى كه بارها ذكر كرده ام 

اين است كه كشور ما از لحاظ ميانگين بارندگى ساالنه 

ــتيم با همين مقدار آب  ــت و ناچار هس دچار مشكل اس

كشور را به سوى خودكفايى پيش بريم.

ــكل كم آبى را  الريجانى يكى از راه حل هاى غلبه بر مش

آبيارى تحت فشار دانست و گفت: با استفاده از روش هاى 

نوين آبيارى الزم است از شيوه سنتى كه موجب اتالف 

بخش اعظم منابع آبى ما مى شود، جلوگيرى كنيم.

ــش از اين در واردات دام برخى  دكتر الريجانى افزود: پي

ــدند كه الزم است با  ــام بيمار نيز وارد كشور مى ش احش

ــود و  ــئله جلوگيرى ش ــارت، از وقوع مجدد اين مس نظ

خوشبختانه با واگذار شدن اختيار واردات به وزارت جهاد 

كشاورزى، دست شما در اين زمينه بازتر شده است.

فرمانده نيروي انتظامي با بيان    سياسي

اينكـه اين نيـرو بـر كانون 

شكل دهي فتنه ها اشراف كامل دارد، تأكيد كرد: كساني 

كه مي خواهند با تكيه بر فشـارهاي اقتصادي دشمن، 

حلقه مكمل آن در كشور باشند، بايد بدانند كه با آنها 

برخورد خواهد شد. 

به گزارش فارس، سردار اسماعيل احمدي مقدم، سخنران پيش 

ــمن در جلوه هاي  از خطبه هاي نماز جمعه تهران افزود: دش

ــاندن افراد جامعه و معتاد كردن  مختلفي براي به فساد كش

جوانان به شدت مشغول كار است. فرمانده ناجا تصريح كرد: 

ــي امنيت است نيز جزو  تضعيف ايمان جامعه كه ركن اساس

ــد. فشارهاي اقتصادي هم  ديگر برنامه هاي دشمنان مي باش

امروز صرفاً براي اخالل در كار دولت نيست بلكه فشارها هدف 

ديگري هم دنبال مي كند. احمدي مقدم ادامه داد: با فشارهاي 

اقتصادي قصد دارند شرايط كشور را به نقطه اي بكشانند كه 

آشوب، اغتشاش، ناآرامي و نافرماني مدني را به دنبال داشته 

باشد. وي افزود: تهديدات امنيتي در شكل نفوذهاي اطالعاتي، 

فتنه و آشوب و همانند آنچه كه سال گذشته مشاهده كرديم، 

ــت و نفوذ  ــب اموال، تروريس ــي در جامعه، تخري تفرقه افكن

ــتند كه ما شاهد  در دستگاه هاي دولتي نيز نمونه هايي هس

ــمن  ــتيم. فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه دش آن هس

امروز از همه اين تهديدات با تمام ظرفيت هاي خود استفاده 

ــديدي را عليه ما  ــت: آنها جنگ رواني ش مي كند، اظهار داش

به راه انداخته اند به نحوي كه امروز نيت و هدف دشمنان اين 

است كه بتوانند توان افزايي بيشتري از همه اين تهديدات براي 

خود ايجاد كنند. 

احمدي مقدم با اشاره به اينكه دشمنان در جريان فتنه سال 

گذشته چند ماه مشغول فراهم كردن مقدمات اين فتنه بودند، 

گفت: ايجاد ابهام در جامعه و تلقين تقلب و نهايتاً تبديل شدن 

رسانه هاي بيگانه به اتاق جنگ و انجام حمله و هدايت جريانات 

اغتشاشگر در شب عمليات در دستور كار دشمنان قرار داشت. 

آنها با اين اقدام خود به يك ابهام و فتنه اجتماعي دامن زدند؛ 

ــت به نحوي كه در  اين اقدام عقبه طوالني اي پشت سر داش

ساعتي مشخص رمز عمليات صادر شد اما آنها خوشبختانه به 

نتايجي كه توقع داشتند، دست پيدا نكردند. فرمانده ناجا ادامه 

داد: فتنه سال گذشته هشت ماه نيروي انتظامي را درگير يك 

جريان اغتشاش و هدايت شده از خارج كرد و متأسفانه بخشي 

از مردم عزيز را نيز فريب داده و روياروي حاكميت يا بخش هايي 

از حاكميت قرار داده و منجر به افزايش جرائم در جامعه شد. 

وي يادآور شد: در جريان فتنه تا حدي مجرمان آزادي عمل 

ــاهد افزايش آمار جرائم در جامعه بوديم  پيدا كردند كه ما ش

مشخص است كه دشمن براي طراحي، هدايت و پشتيباني  لذا

اين فتنه هاي براندازانه كار كرده و براي وقوع آن برنامه  ريزي 

داشته است. 

  مسدود كردن حسابي كه اساساً وجود خارجي ندارد

رئيس پليس كشور در ادامه تأكيد كرد كه آنها حتي در شأن 

ــد مقام امنيتي  ــس جمهور امريكا چن خود مي دانند كه رئي

جمهوري اسالمي ايران را نام برده و بگويد كه ورود اين افراد به 

اياالت متحده ممنوع بوده و حساب هاي آنها هم بلوكه خواهد 

شد. احمدي مقدم اضافه كرد: بنده خواهش مي كنم كه مقامات 

امريكايي سندي ارائه كنند كه اين مقامات امنيتي اساساً در 

امريكا حساب دارند يا اينكه سفري به اين كشور داشته اند، البته 

آنها بگويند كه اين مقامات اصالً تقاضاي ويزا هم كرده اند. وي با 

بيان اينكه اين اقدام صرفاً براي حمايت از جريانات ضدانقالب 

است، گفت: امريكا با انجام اين گونه اقدامات تصميم دارد كه به 

ضد انقالب روحيه بدهد؛ آنها تا اين حد دستشان خالي شده 

كه به هر گياه سستي هم براي اينكه خود را نجات دهند، چنگ 

ــح كرد: اگرچه بقاياي  مي زنند. احمدي مقدم در ادامه تصري

ــته ادامه دارد و فتنه امروز در اشكال  فتنه سياسي سال گذش

ديگري همچون فتنه  اقتصادي كه ممكن است عده اي قصد 

داشته باشند كه هر روز جايي را به اعتصاب و تعطيلي بكشانند، 

ادامه دارد و البته امكان دارد كه فتنه به اشكال ديگري هم خود 

را نشان دهد اما نيروي انتظامي بر كانون شكل دهي اين فتنه ها 

اشراف كامل دارد. احمدي مقدم ادامه داد: نيروي انتظامي قطعاً 

در اجراي طرح هاي تحول اقتصادي در كنار دولت خدمتگزار 

ــود، البته نيروي انتظامي از  و در جهت اجراي قانون خواهد ب

كانون هاي فتنه نيز مراقبت خواهد كرد و كساني كه مي خواهند 

با تكيه بر فشارهاي اقتصادي دشمن، حلقه مكمل آن در كشور 

باشند، بايد بدانند كه با آنها برخورد خواهد شد. وي خاطرنشان 

كرد: آمادگي عملياتي نيروي انتظامي بايد هميشگي باشد از 

اين رو خوشبختانه نيروي انتظامي امروز در اوج آمادگي قرار 

دارد و بنده به عنوان كسي كه مشرف بر نيروي انتظامي بوده، 

ــروي انتظامي تا اين حد از  اعالم مي كنم كه در هيچ زماني ني

آمادگي برخوردار نبوده است. 

  طرح هاي امنيت اجتماعي به زودي آغاز مي شود

ــه زودي طرح  هاي امنيت  ــه داد: ب ــور ادام رئيس پليس كش

اجتماعي ما كه با دستگاه قضايي و مقامات قضايي هماهنگي 

ــد تا  ــورد آنها صورت گرفته، آغاز خواهد ش الزم و كامل در م

ــده اند را سرجاي خود بنشاند؛  مجرماني كه امروز متجري ش

ــل خواهد كرد و  ــن زمينه با قدرت عم نيروي انتظامي در اي

ــرعت و قاطعيت آنها را به مجازات  ــتگاه قضايي نيز با س دس

خواهد رساند.

در شرايطي كه سيستم بانكي كانون اصلي تحريم هاي  4

ــالمي ايران است و در آستانه  دشمنان جمهوري اس

ــتيم كه بانك ها در آن  اجراي جراحي بزرگ اقتصادي هس

ــت  مديران  ــوع تأييد صالحي ــد، موض ــدي دارن نقش كلي

بزرگ ترين بانك هاي كشور به گونه اي مشكوك كليد خورده 

كه سؤاالت بزرگي را در حوزه بازار مالي كشور رقم زده است . 

پشت پرده اين جريان چيست و «هزينه فرصت» (آنچه كه ما 

با يك تصميم از دست مي دهيم) آن چه خواهد بود ؟

ــار قرار دادن برخي مديران بانك هاي دولتي كه   تحت فش

ــادي در خط انقالب  ــال هاي متم ــه باري از تجربه س با كول

ــتند، اقدامي عجيب به نظر مي رسد.  بوده و ياور دولت هس

ــادي بوده و  ــور مواجه با تحريم اقتص گويا در حالي كه كش

ــكوك   ــت جرياني مش هدفمندكردن يارانه ها در پيش اس

ــعي در ايجاد اختالل در روند  ــازي بي منطق س با حاشيه س

اقتصادي كشور دارد

پشت پرده تضعيف 

بانك هاي كشور 

8 نفر يا يك ملت؟

ــت مفتضحانه  ــس از شكس  دولت امريكا پ

ــران در نيويورك در  ــي موفق اي از ديپلماس

ــتابزده و به بهانه نقض حقوق بشر  اقدامي ش

ــت 8 نفره اي را از مسئوالن و  در ايران، ليس

ــالمي منتشر كرد كه  مديران جمهوري اس

ــاس آن اموال و دارايي هاي اين افراد از  براس

ــفر  ــده و براي س اين پس در امريكا بلوكه ش

ــور نيز رويداد صادر نخواهد  آنها به اين كش

شد. اين اقدام دولت اوباما كه بر خالف برخي 

ــره به نظر  ــدان هم غيرمنتظ ديدگاه ها چن

ــت: ــد منظر قابل تحليل اس نمي آيد، از چن

ــالمي ايران به  1- سفر رئيس جمهوري اس

نيويورك و نمايش ديپلماسي فعال و تهاجمي 

توسط دكتر احمدي نژاد به اعتراف دوست و 

ــمن، دولت اياالت متحده را دچار آچمز  دش

كرده و عمًال همه معادالت و برنامه هاي كاخ 

سفيد را با چالش مواجه كرده است. عصبانيت 

اوباما در گفت وگو با شبكه بي بي سي گوياي 

ــه احمدي نژاد در  ــن بود ك اين واقعيت روش

ــي عمومي و رسمي خود آن هم در  ديپلماس

ــمن موفق عمل كرده است و اين  زمين دش

ديپلماسي توانسته نگاه افكار عمومي جهان 

ــرب را به خود  ــانه هاي جمعي غ به ويژه رس

جلب كند. بنابراين مطرح كردن اين موضوع 

ــران روي ميز  ــه نظامي به اي كه «طرح حمل

ــت كه ايراني ها بايد  است و اين هشداري اس

ــط رئيس جمهور امريكا  آن را بفهمند» توس

ــرايطي كه رسانه  هاي امريكايي  آن هم در ش

و ملت هاي جهان انتظار داشتند اوباما پاسخ 

منطقي به خواسته دكتر احمدي نژاد مبني بر 

تحقيق گروه حقيقت ياب در رابطه با حادثه 

ــن بود امريكايي ها  11 سپتامبر بدهد، روش

ــش رو و افكار  ــت از بحران پي براي برون رف

ــير بي راهه اي را انتخاب كرده و  عمومي، مس

دست به اقداماتي نسنجيده از همين جنسي 

كه در رابطه با هشت مسئول ايراني انجام داد، 

بزند. به نظر مي رسد پس از سفر احمدي نژاد 

ــت ديپلماسي غرب در  به نيويورك و شكس

مقابل ديپلماسي جمهوري اسالمي، شيرازه 

ــت از مقامات امريكايي  تصميم گيري درس

ــت و رفتارهاي امروز امريكا  ــده اس سلب ش

ــت هاي  ــد محصول عصبانيت از شكس را باي

ــت. ــات امريكايي  دانس ــي مقام ــي در پ پ

ــه حمايت هاي  ــران فتن ــر تا ديروز س 2- اگ

ــي كتمان مي كردند و  غرب از خود را به نوع

ــه خويش را محصول يك  رفتارهاي براندازان

ــته منطقي فرض مي كردند، اكنون با  خواس

ــكا در به اصطالح محدوديت  اقدامي كه امري

براي 8 مسئول ايراني اتخاذ كرد، كامالً عيان 

ــس از انتخابات با مديريت  گرديد اتفاقات پ

ــت و سران  ــده اس امريكا و غرب انجام مي ش

فتنه و عوامل منتسب به آنها صرفاً نقش پياده 

ــرب بازي مي كردند.  نظام را براي امريكا و غ

ــئول ايراني كساني  قريب به اتفاق اين 8 مس

ــتقيمي در جمع كردن  ــه نقش مس بودند ك

تومار فتنه 88 داشتند. در اين ليست 8 نفره 

از كساني نام برده شده است كه در واقع كمر 

جريان فتنه را با كمك مردم شكسته و اشك 

را بر چشمان مقامات امريكايي كه چشم طمع 

به عوامل فتنه در ايران دوخته بودند، نشاندند. 

شخصيت هايي همچون وزير اطالعات، وزير 

ــده وقت  ــپاه، فرمان ــور، فرمانده كل س كش

ــاني بودند كه  ــيج و ديگران كس سازمان بس

در حوادث پس از انتخابات و يكه تازي سران 

و عوامل فتنه، آبرو و جان خويش را در طبق 

اخالص گذاشتند تا غبار فتنه بر چهره انقالبي 

ــزاران اميد آن را  ــي كبير (ره) با ه كه خمين

ــيند. | بقيه در صفحه 2 خلق كرده بود، ننش

چهره 1

سرمقاله

زنگ محاكمه

 و بحران در اتاق فكر فتنه
«جوان» از دستپاچگي سران فتنه بعد از اظهارات رئيس قوه قضائيه گزارش مي دهد

صفحه2 

ورزشي

«جوان» بررسي مي كند
حسن رشوند

فرش قرمزبراي 

جريان مرده ممنوع!

باالخره كار را به آنجا كشاندند كه وزير ارشاد  وارد ميدان شود و به مديرعامل 

غافل خانه سينما يادآورى كند كه «اگر كسي بخواهد يك  جنبش مرده را زنده 

كند و فردي ضد انقالب را برگرداند و ما براي او فرش قرمز بيندازيم غير قابل قبول است. 

فردي كه خواهان برگرداندن او هستند، از نظر اخالقي و حرفه اي نزول كرده است.»

البته پيش ازآن كه وزير حرفى بزند آنها حرف ها زده بودند؛ در آن شب شوم كه مثل 

روز روشن بود به پايان مى رسد.

همه چيز از آن فرش لعنتى شروع شد؛ فرش قرمزى كه مال ما نبود. نه خودش و نه 

فرهنگش. همان فرش قرمز كه فقط براى ليز خوردن زير پاى شبه هنرمندان مى اندازند. 

چه كسى خيال مى كرد كه يك تكه فرش و چند دقيقه فرصت مى تواند در جشن خانه 

سينما اين همه جو درست كند كه يك كارگردان سينما را هم بگيرد.كارگردانى كه 

بايد مسير فرهنگى و خط فكرى مردمش را تعيين كند، يكدفعه تريبون را به دست 

ــدنش يك ملت هم قسم هستند. مى گيرد و آرزوهايى مى كند كه براى برآورده نش

همه چيزاز آن شب شوم شروع شد كه آقاى كارگردان دچارجوزدگى شد و يادش رفت 

كه ملت بابت آرامش آن شب او و ساير عالقه مندان ليموزين و فرش قرمز چه هزينه اى 

كرده است. كارگردانى كه به جاى حفظ و تبليغ ارزش هاى مردم نجيبش كه  فرصت 

ــازى را برايش فراهم كرده اند، ناگهان حرف هايى را به داخل چاه انداخت كه  فيلم س

بيرون آوردنش كار يكى دو عاقل نبود.

   حاال آقاى كارگردان كنارنشسته و مديرعامل خانه سينما به جنگ وزير فرستاده شده 

است. وزيرى كه به درستى تشخيص داده است «فرهادى مهم نيست؛ صحنه گردانان 

هستندكه اوضاع را اين گونه طراحى كردند.» او پيش از آن هم معاون سينمايى را متهم 

به كذب و رفتار احساسى كرده بود. مديرعاملى كه بيخ گوشش شعار تغيير نظام دادند 

اما تيزى اش پرده هاى سنگين گوش او را حتى قلقلك هم نداد. | صفحه 20 را بخوانيد

«مختارنامه» 

در حافظه تاريخي مردم 

ماندگار مي شود

نوه ناخلف 

به ارتكاب جنايت اعتراف كرد

 قتل در 

خونه مادربزرگه

ــريال هايي  مختار نامه يكي از عظيم ترين س

است كه تاكنون در تلويزيون ما ساخته شده 

ــريالي كه براي ساخت آن زحمت و  است. س

انرژي زيادي صرف شد؛ چرا كه مردم ما اساساً 

ــريال هاي تاريخي از خودشان  ــبت به س نس

ــژه اينكه اين  ــه وي ــان مي دهند ب عالقه نش

سريال هاي تاريخي با باورها و مسائل مذهبي 

ــد. مختار كاراكتري بود كه  گره خورده باش

ــورمان اثرگذار  بسيار در تاريخ مذهبي كش

است و به همين خاطر است كه قصه اش براي 

ــت. «ناريه» فردي بود كه  مردم ما جذاب اس

ــق «مختار» بود اما ارزش هاي  به شدت عاش

ــت و تنها عشق بود كه  آنها با هم فاصله داش

آنها را به هم نزديك كرده بود به همين خاطر 

ــا پيش مي آيد ــكالتي براي آنه در ادامه مش

گفت وگوي «جوان»  با نسرين مقانلو

عكس : Leader.ir  | صفحه 2

گفت و گو
12

ويژه ها

  تضعيف طرح هدفمند سازي يارانه ها 

به سبك انگليسي  |صفحه2

 مشاركت و مجاهدين در جلسات خود 

چه مي كنند؟ |صفحه2

   پخش تصاوير زننده جهت تبليغ لباس 

زنانه  |صفحه2

   پروژه جديد رهنورد براي ديده شدن  
|صفحه2

  مـن و الريجاني و قاليبـاف مي آييم! 
|صفحه2

   بازداشـت طراحان و مديران شركت 

غيرقانوني هرمي Ati     |صفحه6

قلك ذخيره ارزي 

براي شكستن نيست
4بررسي تغييرات حساب ذخيره ارزي چوب قانون 

الي چرخ هديه به نوزادان
3پرداخت يك ميليون تومان به نوزادان قانوني نيست

عصبانيت فتنه گران

 از ثبت ادبي فتنه
20آغاز واكنش ها به برگزاري يك جايزه مردمي

روزنامه صبح هرايرانى

جامعه مدرسين يك خط شاخص براي حوزه و كشور است
رهبر معظم انقالب در ديدار رئيس و اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم: 

تا پايان دولت دهم در سطح كشور جشن خانه دار 

برگـزار مي كنيـم.  را  شـدن عمـوم مـردم 

به گزارش ايسنا، معاون اول رئيس جمهور با بيان اين مطلب در 

ــم افتتاح پروژه يك هزار و 615 واحدي مسكن مهر استان  مراس

ــدآباد، افزود: تا پايان شهريور ماه سال  همدان در شهرستان اس

90 ديگر در شهرستان اسدآباد مشكل مسكن نخواهيم داشت.   

ــن چالش تمامي  ــكن بزرگ تري محمدرضا رحيمي گفت:  مس

دولت هاي جهان است كه ما اميدواريم با برنامه ريزي در دولت دهم 

جشن خانه دار شدن تمامي مردم  را در پايان دولت برگزار كنيم.

جشن خانه دار شدن 

 عمومي را برگزار مي كنيم

همزمان با هدفمندي 

يارانه ها خانه نخريد

اس300 بومي 

به زودي توليد مي شود

و  ــاع  دف ــر  وزي

پشتيباني نيروهاي 

مسلح با بيان اينكه 

به لطف خدا و همت 

متخصصان داخلي 

ــامانه  ــه زودي س ب

موشكي اس- 300 

ــرد، از آغاز پيگيري  بومي را توليد خواهيم ك

حقوقي پرونده كارشكني روس ها در تحويل 

سامانه موشكي اس- 300 خبر داد.  

ــردار احمد وحيدي در گفت وگو با مهر، در  س

پاسخ به اين پرسش كه با توجه به كارشكني 

روس ها در تحويل سامانه موشكي اس- 300 

ــتيباني نيروهاي مسلح  آيا وزارت دفاع و پش

برنامه اي براي ساخت و توليد اين سامانه آغاز 

كرده است، اظهار داشت: ساخت و توليد سامانه 

موشكي برد بلند در دستور كار اين وزارتخانه 

ــت. وي در ادامه درباره فسخ قرارداد خريد  اس

ــكي اس- 300 از طرف روسيه  ــامانه موش س

خبرداد: هم اكنون درحال طي كردن مراحل 

حقوقي دريافت غرامت از روسيه هستيم. پيش 

ــردار وحيدي گفته بود كه برنامه اي  از اين س

براي خريد اس- 300 از چين يا ونزوئال نداريم.

قم پايگاه بصيرت انقالب

 مردم قم در استقبال تاريخي از رهبر معظم 

ــتند و بار  ــالمي يكپارچه بپا خاس انقالب اس

ــكار  ــاي حقيقي و واقعي قم را آش ديگر معن

ــيار گفته  ــخن ها بس كردند. در وصف قم س

شده و مقام معظم رهبري نيز در اين سفر در 

ــار گوناگون،  ديدارهاي متعدد با مردم و اقش

ــن خصوص بيان  ــته اي را در اي نكات برجس

داشتند. معظم له در اجتماع بزرگ مردم قم 

فرمودند:« قم شهر علم است، شهر جهاد است، 

شهر بصيرت است. بصيرت مردم قم يكي از آن 

نكات بسيار مهمي است كه در طول اين سي 

ــال همواره خود را نشان داده است.  و چند س

جالب است كه پيدايش شهر قم هم ناشي بود 

از يك حركت جهادي و توأم با بصيرت.»

رهبر فرزانه انقالب اسالمي در بخش ديگري 

از سخنان خود از قم با عنوان مادر انقالب ياد 

ــد فرمودند كه اين  ــن نكته تأكي كرده و بر اي

مادر بايد دلسوزتر از هر كس ديگر از انقالب 

مراقبت كند.

ــتان و دشمنان انقالب  قم براي دو گروه دوس

ــت.  ــالمي از اهميت ويژه اي برخوردار اس اس

دوستان چشم اميد به قم بسته اند تا در مسير 

ــي انقالب  ــمت آ رمان هاي اله حركت به س

اسالمي و عبور از موانع و گذرگاه ها، در نقش 

ــي و واليت فقيه عمل  حامي اصلي نظام دين

ــد،  ــر توطئه ها و فتنه ها باش كرده و خنثي گ

دشمنان نيز چشم اميد به قم بسته اند تا شايد 

روزي سازهاي بلند ناهمگون با انقالب اسالمي 

و نظام ديني در اين شهر به صدا درآيد. دشمنان 

و مخالفان انقالب و جمهوري اسالمي براساس 

تجربه به اين نكته رسيده اند كه اين انقالب و 

نظام را فقط و فقط همان عوامل به وجود آورنده 

مي تواند به شكست برساند. | بقيه در صفحه 2

وزير دفاع  : 
چهره

سر مقاله

بزرگ   ترين افشا گري مشكوك 

در تاريخ امريكا
ويكي ليكز 400 هزار صفحه سند محرمانه درباره جنگ عراق منتشر كرد

مأموريت ضد ايراني 3 كوهنورد امريكايي در اسناد پنتاگون منتشر شد
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هشدار رئيس اتحاديه مشاوران امالك كشوري 
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روزنامه سياسي، اجتماعي
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سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در نظر دارد 

نسبت به انجام پروژه ثبت بين الملل ايستگاه هاي راديويي 

ــرايط مندرج در اسناد  كشور در ITU با مشخصات و ش

ــرارداد از طريق  ــزاري مناقصه عمومي و انعقاد ق با برگ

اشخاص حقوقي واجد شرايط اقدام نمايد.

ــاعات  ــي توانند در س ــركت در مناقصه م ــان ش داوطلب

ــه معتبر و  ــا ارائه معرفي نام ــر آگهي ب اداري، پس از نش

واريز مبلغ 100/000 ريال به حساب 108/14 خزانه نزد 

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران قابل واريز در كليه 

ــازمان تنظيم مقررات  شعب بانك ملي ايران در وجه س

ــاني: تهران- خيابان شريعتي-  و ارتباطات راديويي به نش

ــازمان تنظيم  ــيدخندان- ساختمان س ــيده به پل س نرس

ــماره  ــات راديويي- طبقه اول- اتاق ش مقررات و ارتباط

ــت و با توجه  ــناد مناقصه را درياف 106/1- مراجعه و اس

كامل به مندرجات آن، كليه صفحات اسناد مذكور را مهر 

و امضاء نموده و به شرح ذيل به نشاني فوق (اداره خريد 

و قراردادها) تسليم و رسيد دريافت نمايند.

1-تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه: روز دوشنبه مورخ 

89/08/03

2-تاريخ پايان فروش اسناد مناقصه: روز دوشنبه مورخ 

89/08/17

3-تاريخ تسليم پيشنهاد: تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 

89/09/01

4-تاريخ گشايش پاكت هاي پيشنهاد: ساعت 10 روز سه 

شنبه مورخ 89/09/02

اسناد در سايت  http://iets.mporg.ir  نيز قرار گرفته 
است.

WWW.CRA.IR :نشاني سايت سازمان

تلفن تماس: 021-88112990

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

معاونت توسعه مديريت و امور پشتيباني

36
01 

ف
م/ال

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 20/س/89

ITU پروژه ثبت بين الملل ايستگاه هاي راديويي كشور در

وم
ت د

نوب

دكتر يداهللا جواني

اسـناد محرمانـه پنتاگون    جهان

نشـان مي دهـد كـه سـه 

امريكايي دستگير شده در ايران را دستگاه هاي اطالعاتي 

امريكا به مرز هاي غربي ايران اعزام كرده اند. 

ــند جديدي كه  ــي از 400 هزار س به گزارش «جوان»، بخش

سايت ويكي ليكز روز گذشته منتشر كرده، به مباحث ايران و 

عراق ارتباط دارد. روزنامه نيويورك تايمز بخشي از اين سند 

ــر كرده كه به ادعاي اين روزنامه نشان مي دهد اين  را منتش

ــت سربازان ايران  سه امريكايي در داخل خاك عراق به دس

ــند كه از سوي  ــده اند ولي در انتهاي همين س ــتگير ش دس

سربازان امريكايي حاضر در منطقه تهيه شده، عبارتي به چشم 

مي خورد كه نشان مي دهد ارتش امريكا پيش تر به اين سه نفر 

درباره خطرات و احتمال دستگيري توسط ايران هشدار داده 

است.  در بخشي از اين سند زير عنوان « ارزيابي اس. 2» آمده 

است:«فقدان هماهنگي اين كوهنوردان [ با ارتش امريكا] به 

خصوص بعد از هشدار به آنها، نشانگر اين است كه نوعي تمايل 

براي تحريك و ايجاد تبليغات عليه سياست هاي بين المللي 

ايران وجود داشته است.» | بقيه در صفحه 2

مأموريت ضد ايراني 3 كوهنورد امريكايي در اسناد پنتاگون منتشر شد

خواندنى ها

صفحه 15 

88341654

هفته دفاع مقدس در حالي از امروز آغاز مي شود كه ورزش ايران بيشتر 
سعيد احمديان

      گزارش
از گذشته به معرفي شهداي ورزشكار و پهلواناني كه مدال قهرماني شان 
پالكشان شد، احتياج دارد، به خصوص كه بي اخالقي ها در ورزش رو به 
افزايش است و جاي خالي ترويج فرهنگ ايثار و  مقاومت احساس مي شود. شهيد پهلوان ابراهيم هادي 
يكي از شهداي ورزشكاري است كه مي تواند الگوي جامعه ورزش باشد؛ شهيد بزرگواري كه جوانمردي 
و پهلواني را نه در حرف، بلكه در عمل معنا كرد و در نهايت جانش را براي دفاع از آب و خاك كشورمان 
از دست داد. در گزارش زير دو خاطره از ش�هيد هادي را از كتاب »سالم بر ابراهيم« بازتاب داده ايم؛ 
خاطراتي كه مي تواند چراغ راه ورزشكاران براي رسيدن به پله هاي پهلواني در عرصه ورزش باشد. 

 آگـهى

مورخ  شماره 2/6751/ه ت  قطعى  رأى  موجب  به 
1398/04/24 هیأت تجدید نظر رسیدگى به تخلفات 
ادارى وزارت امور اقتصادى و دارائى از تاریخ ششم 
با  و هشت  نود  و  و سیصد  یکهزار  ماه سال  مرداد 
با پرداخت  احتساب مدت نوزده سال و یازده روز 
45 روز حقوق و مبناى مربوط از خدمت بانک بازخرید 
مى گردید. لذا مراتب طبق ماده (73) قانون آیین 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى، 
یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار براى 

اطالع شما درج مى گردد.

آقاي  مجتبى عبدى کارمند
 بانک ملی ایران،  به اطالع مى رساند: 

م الف: 2070

فرم اشتراك روزنامه جوان
 1. مبلغ اشتراك را براساس جدول راهنماي مندرج به حساب سیبا 0105952304007 بانک ملی شعبه میدان فردوسی به نام 

شرکت پیام آوران نشر روز واریز نمائید.
 2. فرم پر شده اشتراك را به همراه اصل فیش بانکی به وسیله پست سفارشی به دفتر امور مشترکین روزنامه ارسال نمائید.

 3. ارسال نشریه پس از رسیدن فیش و فرم اشتراك از اول و شانزدهم هر ماه آغاز می شود.
 4. لطفا کپی رسید بانکی را تا پایان مدت اشتراك نزد خود نگه دارید.

 5. در صورت تغییر نشانی در اسرع وقت امور مشترکین را مطلع فرمائید.

هزینه اشتراك  روزنامه (مبالغ به ریال) می باشد.

یکسالهنه ماهه6 ماهه سه ماهه

825/0001/750/0002/475/000 3/300/000
 

 توضیح:  ایثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان عزیز و آزادگان سرافراز) از تخفیف ویژه 20% بهره مند می شوند.
 آدرس: خیابان میرزاي شیرازي، خیابان پانزدهم، پالك 44، طبقه دوم

تلفن: 88341654 نمابر: 88341650


