
  در حال�ی که عمران خان در پایان یک س�فر 
ی�ک روزه به ته�ران، راهی ریاض ش�د و برخی 
منابع از میانجیگری او بی�ن تهران و ریاض خبر 
می دهن�د، مناب�ع مطل�ع می گویند ک�ه رفت و 
آمدهای مقام های اماراتی به تهران، مس�تقل از 

ریاض تشدید شده است

  ورود ارت�ش س�وریه و نیروه�ای مقاومت به 
مناطق ش�مال تمامی معادالت ارت�ش ترکیه به 
وی�ژه رجب طی�ب اردوغ�ان، رئیس جمهور این 

کشور را به هم ریخته است

  رهب�ر انق�اب: وج�ود جنابعال�ی ب�رای مردم 
اس�ت برک�ت  ب�ا  بس�یار   و حوزه ه�ای علمی�ه 
 و از خداوند متعال س�امتی و عافیت کامل شما را

 مسئلت می کنیم|  صفحه2

  3 هفت�ه پ�س از آغاز س�ال تحصیلي جدید 
والدین باید کتاب ه�ا را چند برابر قیمت از بازار 

آزاد بخرند!

 مجمع و مجلس 
دیگر امكان ورود به پالرمو را ندارند

مسابقه اماراتی-  عربستانی 
برای رایزنی با ایران

سد ارتش سوریه در مسیر 
ماجراجویی اردوغان

 عیادت رهبر انقاب 
از آیت اهلل مكارم شیرازی

 مصباحي مقدم: پالرمو 
رد شده تلقي مي شود

بازار سیاه كتب درسي
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روضه در سکوت

تشکیل کمیته برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز حریم شهر تهران

 یک��ی از خارق العاده   ترین 
حامد حجتی

  یادداشت
اتفاقات این سال ها، دیروز 
برایم رقم خورد، یعنی در 
این 10س��ال تش��رف به پیاده روی اربعی��ن هیچ وقت 
این گونه بهت زده نش��ده بودم. وارد دیوانیه که شدیم، 
موکب به موکب جلو آمدیم تا اینکه تابلوی یک موکب 
توجهم را جل��ب کرد »موک��ب عبداهلل رضی��ع، للصم 
والبکم«؛ موکب عبداهلل شیرخوار، ویژه ناشنوایان! اول 
فکر کردم تعدادی از بچه های ک��ر و الل موکب زده اند 
برای پذیرایی اما در کمال بهت و ناباوری وقتی به داخل 
موکب نگاه کردم، دیدم یک نفر با زبان اشاره دارد برای 
بقیه روضه می خوان��د. عجیب اینکه آنه��ا هم منقلب 
شده اند و گریه می کنند. جلوتر رفتم، ظاهراً من به آخر 
روضه رسیده بودم. حاال نوبت س��ینه زنی است. همان 
آقایی که داش��ت روضه می خواند با اشاره شروع کرد به 
مرتب کردن صف های سینه زنی هیئت. با اشاره از آنهایی 
که می توانند محکم و خوب سینه بزنند، می خواست که 
 جلوت��ر بیاین��د و صف   ه��ا را مرت��ب کنن��د و آم��اده 
 باش��ند ب��رای اینک��ه س��ینه زنی را ش��روع کنن��د. 
وقتی همه آماده شدند دست هایش را باال برد و از همه 
خواست همراهی اش کنند. آرام آرام حرکت سینه زنی 
به رسم عرب   ها را به آنها نشان می داد و سعی می کرد آنها 
با همان ریتم س��ینه بزنند. همه اینها در یک س��کوت 
 عجی��ب آرام. ریت��م س��ینه زنی را گرفت��ه بودن��د و 
نگاه شان به سمت میان دار بود. دست های شان محکم و 
اس��توار ب��اال و پایی��ن می رف��ت. می دانم ک��ه صدای 
سینه زدن ش��ان را نمی ش��نیدند. اما چقدر سکوت در 
چشم های ش��ان با آدم حرف می زد. به سینه می زدند، 
بدون اینکه چیزی بخواند. کم کم ریتم سینه زنی تندتر 
 می ش��ود، ش��ور می گیرند و ص��دای ضربه   ه��ا بلندتر 

می شود، البته این را ما که می شنویم، می گویم. اما آنها 
 چشم های ش��ان به میان دار هیئت اس��ت. در س��کوت 
سینه می زنند. در سکوت س��ینه زدن هم عالمی دارد. 

منقلب شده ام. روزی امسالم این روضه در سکوت بود.
اینکه می گوییم زیست در پهنه اربعین با تمام عالم فرق 
می کند یعنی فرق نمی کند که کر و الل باشی یا نابینا، 
معلول جسمی یا حتی سالم. مهم زبان مشترکی است 
که بین آدم   ها شکل گرفته است. عطش برجانم سیطره 
پیدا کرده است. از محیط موکب بیرون می آیم، کنار در 
یک میز برای توزیع آب خنک گذاش��ته اند. یک نفر هم 
ایستاده به چشم   ها خیره می شود. از نگاهش می فهمم 
او هم ناشنواس��ت به من تعارف می کند. او از چش��م   ها 
می فهمید آدم   ها تشنه اند یا نه. با اشاره به من می گوید: 
هالبیکم یا زائ��ر و من کاماًل متوجه می ش��وم که او چه 
می گوید. لبخند می زند و من بغض می کنم. دستم را به 
صورتم می کشم تا بغضم را نبیند. اما او می فهمد، چون 

زبان چشم   ها را خوب تر از ما می فهمد. می فهمد آشوب 
در جان من است. دستم را به سینه می گذارم و توی دلم 
می گویم: مأجورین، اهلل یخلّیک. از چشم هایش پیداست 

که می فهمد. 
اربعین حسین علیه الس��الم آدم   ها را دست چین کرده 
اس��ت. همه اینها دارند س��ربازی می کنند. چه بسا این 
آدم   ها را بهتر از ما آدم های به ظاهر سالم بخرند، یاد جون 
غالم س��یاه می افتم که فکر می کرد چ��ون رنگ بدنش 
تیره اس��ت و بدنش بوی خاصی می دهد از خیل شهدا 
جا می ماند، اما آن چنان در ساحت حسین علیه السالم 
ارتفاع گرفت که عطر تن او برای همیشه در کربال ماندگار 
شد. درست مثل سکوت این موکب که برای من با تمام 
صدا  هایی که در این سال   ها از مشایه اربعین شنیدم، فرق 
می کند. سکوتی لبریز از فریاد، سکوتی سرشار از شعور، 

سکوتی بی نهایت، سکوتی سترگ.
شهر دیوانیه عراق/20 مهرماه

  اجتماعی مع�اون شهرس�ازی و 
معماری شهرداری تهران 
با اباغ بخش�نامه پایش حریم، از برخ�ورد جدی با 
 متخلفان س�اخت وس�ازهای غیر مج�از و افزایش
 نظارت به منظور صیانت از حریم شهر تهران خبر داد 
 و گف�ت: بر اس�اس قانون، ش�هرداری مكلف اس�ت 
 ضم�ن جلوگیری از س�اخت و س�ازهای غیر مجاز با 
 ابنی�ه و تأسیس�اتی ک�ه ب�دون پروان�ه س�اخته 
ده�د. انج�ام  قانون�ی  برخ�ورد  ش�ده اند، 

عبدالرضا گلپایگانی گفت: در راس��تای نیل به فرامین 
و منویات مقام معظ��م رهبری و کاه��ش دغدغه های 
معظم ل��ه در خصوص تصرفات غیرقانونی از س��وی آن 
دسته از فرصت طلبان که با استفاده از خألهای قانونی و 
غفلت مسئوالن اجرایی، اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز 
در حریم ش��هر تهران کرده اند و همچنین با عنایت به 
ماده 1۲ قانون تعاریف، هرگونه تخلف از احکام موضوع 
این قانون، به عن��وان تجاوز به حق��وق عمومی و جرم 

محسوب شده و مرتکبین عالوه بر اعاده وضع و رفع اثر از 
تخلفات، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسالمی 

محکوم خواهند شد.
وی افزود: در این راستا مطابق تبصره ذیل ماده ۲ قانون 
نظارت بر گسترش شهر تهران، شهرداری مکلف است 
از ساخت ابنیه و تأسیس��اتی که بدون پروانه ساختمان 
و رعایت مفاد ای��ن ماده در خ��ارج از محدوده خدمات 
ش��هری فعلی تهران احداث می ش��ود، جلوگیری و در 

صورت ساخت تخریب کند.
معاون ش��هردار تهران تأکید کرد: با توج��ه به اهمیت 
حفظ و صیانت از اراضی حریم شهر و پایش مستمر آن، 
دستورالعمل اجرایی کمیته بررسی ساخت و ساز های 
غیرمجاز حریم ش��هر ته��ران تهیه و به منظ��ور اجرا و 
کاهش تخلفات ساختمانی به مناطق دارای حریم ابالغ 

شده است.
وی افزود: افزایش نظارت دقی��ق بر فعالیت   ها در حریم 
با افزایش گش��ت زنی ها، دقت و س��رعت عمل در ارائه 

گزارش تخلفات، پیگیری و به نتیجه رساندن گزارش   ها 
و مستند س��ازی فعالیت های صورت گرفت��ه از جمله 
اقداماتی است که با تش��کیل کمیته تخلفات، اجرایی 

خواهد شد.
گلپایگان��ی ی��اد آور ش��د: جلس��ات کمیته بررس��ی 
تخلفات س��اخت وس��از حریم با حضور مدیرکل حریم 
و س��ایر اعضا به صورت منظم برگزار می ش��ود و کلیه 
معاونان شهرس��ازی و معم��اری مناطق و ش��هرداران 
نواحی دارای حریم، مدیران مناط��ق یازده گانه دارای 
حری��م و عوامل اجرایی ش��رکت ش��هربان و حریم بان 
 موظ��ف ب��ه ارائ��ه گ��زارش و اج��رای  مصوب��ات این 

کمیته هستند.
وی با اشاره به ارزیابی عملکرد شهرداران مناطق دارای 
حریم گفت: اقدامات ش��هرداران در صیانت از حریم و 
رعایت ضواب��ط و قوانین به صورت مس��تمر پیگیری و 
پایش شده و با هرگونه تس��امح در مناطق دارای حریم 

برخورد جدی خواهد شد.

روحانی: از بحران عبور کردیم
روز گذشته    سیاسی
حس���ن 
روحاني، رئیس جمهوري اسامي پس از 
آخرین نشست مطبوعاتي خود در بهمن 
ماه س�ال 96 بار دیگر در س�الن شهید 
بهشتي نهاد ریاست جمهوري میزبان 
نمایندگان رسانه هاي جمعي بود. روحانی 
فضای مثبت  و امیدوارکننده ای  از حال و 
آینده کشور ترسیم کرد و گفت به رغم 
میل دشمنان، ایران از بحرانی که برایش 
س�اخته بودن�د عب�ور ک�رده اس�ت. 
روحاني در ابتداي نشس��ت خبري دیروز 
با اش��اره به اینکه ش��اخص هاي امنیتي و 
اقتصادي کشور از خرداد 9۲ تا دي 96 در 
مسیر درس��ت بود گفت: ما از دي ماه 96 
وارد شرایط جدیدي ش��دیم، کبریت این 
شرایط ابتدا در داخل و سپس در خارج زده 
شد و با چنین شرایط سخت و مشکلي وارد 
سال 9۷ شدیم. در سال 9۷ پیش بینی های 
هم خارجي ها و هم برخ��ي از تحلیلگران 
اقتصادي داخل این بود که س��ال بس��یار 
س��ختي داریم و سال بس��یار سخت تری 
در سال 9۸ پیش رو خواهیم داشت، حتي 
برخي از تحلیلگران اقتصادي در برخي از 
رسانه ها بحث تورم سه رقمي را براي ایران 
مطرح کردند اما خوشبختانه در این 1۸ ماه 
ملت بزرگ ایران، دولت و سایر ارکان نظام 

توانستند از این طوفان عبور کنند.
روحاني ادامه داد: امروز ب��ه طور قاطعانه 
مي توانی��م اع��الم کنیم ک��ه توطئه هاي 
امریکا، اس��تکبار جهان��ي و صهیونیزم و 
ارتجاع منطقه براي آسیب جدي زدن به 
نظام پایان یافته اس��ت. همه آنها اعتراف 
مي کنند که با هوشمندي، صبر، مقاومت 
و ایستادگي از این شرایط بحراني یا شبه 

بحراني عبور کرده ایم. 
وي اضافه کرد: البته 1۸ ماه سختي بر مردم 
ما گذشت. شرایط اقتصادي خوبي نداشتند 
و فشارها زیاد بود، به ویژه آنهایي که داراي 
حقوق یا درآمد ثابت هستند آنها در فشار 
بیشتري بودند. روحاني تأکید کرد: با همه 
وجود در دولت مشکالت مردم را احساس 
مي کردیم اما این را هم از ما بپذیرید که این 
کار عظیم دولت در ط��ول این 1۸ ماه بود 
که توانس��ت به رغم فشار بیشتر تحریم ها 

شاخص هاي اقتصادي را  برگرداند. 
رئیس جمهوري ادامه داد: امروز مي توانیم 
ادعا کنیم که از لحاظ سیاسي و اقتصادي 
شکس��ت نخوردیم و به رغم مشکالت راه 

آینده را بهتر ادامه خواهیم داد. 
  آماده برداشتن گام چهارم هستیم 
روحاني در پاس��خ به سؤال ش��بکه خبر 
درباره چشم انداز ارتباط ایران با سه کشور 
اروپایي با توجه به تبعیت آنها از امریکا پس 

از خروج این کش��ور از برجام خاطرنشان 
کرد: در موض��وع توافق هس��ته اي دولت 
امریکا به دلیل فشار افراطیون داخلي، رژیم 
صهیونیستی و عربس��تان، که به اعتراف 
خودش��ان تمام تالشش��ان را براي خروج 
امریکا از توافق به کار بستند، دچار خطاي 

بزرگي شد و از آن خارج شد. 
وي گفت: امروز به جز دو سه کشور کوچک 
هیچ کشوري نیست که کار امریکا را تأیید 

کند و پشتیبان آنها باشد. 
رئیس شوراي عالي امنیت ملي خاطرنشان 
کرد: طي توافقي با پنج کش��ور باقي مانده 
در برجام بنا ش��د که آنها خروج امریکا از 
این توافق را به نحوي جبران کنند. در این 
میان روابط ما با چین و روسیه خوب است و 
آنها تالش هاي خوبي کردند، اما سه کشور 
اروپایي را هرچند من موافق نیستم که از 
امریکا پیروي کرده اند، اما متأس��فانه پاي 
تعهد خودشان نایس��تادند و نتوانستند به 

قول هایي که دادند عمل کنند. 
روحاني با بی��ان اینکه اقدام��ات ایران بر 
مبناي اتکا به مل��ت ای��ران و در قدم بعد 
کاه��ش تعه��دات برجامي ب��ود، مراحل 
مختلف کاهش تعه��دات برجامي ایران را 
تشریح کرد و گفت: اگر آنها در این فرصت 
به تعهدات شان برگردند ما هم مي توانیم به 
تعهدات مان برگردیم و اگر آنها این مسیر 
را ادامه دهند، ما هم گام های خود را ادامه 

خواهیم داد. 
  جزییات س�فر عمران خان از زبان 

روحاني
رئیس جمه��وري در پاس��خ به پرس��ش 
خبرنگار روزنامه ق��دس مبني بر جراحي 
اقتص��ادي در بودجه س��ال 99 بر جدایي 
بودجه جاري از نفت تأکی��د کرد و گفت: 
بودجه و نفت دوقلو هستند اما جدا کردن 
آنها نیازمند جراحي دقیقي است که آغازش 
سخت است. کشوري که تکیه اش بر نفت 
بوده، وقتي مي خواه��د دیگر بر نفت تکیه 
نکند، باید به اوراق، عوارض و مالیات تکیه 
کند در ابتدا مش��کالتي ایجاد مي شود. ما 
باید در خصوصي سازي و واگذاري سهام، 

حرکت صحیح، با دقت و حساب ش��ده اي 
داشته باش��یم.  روحاني با تأکید بر اینکه 
برنامه ریزي ها بر این مبنا است که سال 99 
تکیه بر نفت نداشته باشیم، خاطرنشان کرد: 
در این زمینه هم دولت و هم ستاد اقتصادي 
دولت در حال بحث و انجام اقداماتي است. 
در شوراي هماهنگي سه قوه نیز این موضوع 
را در دستورکار گذاشته شده و تصمیماتي 
اتخاذ شده است و در صورت نیاز، تصمیمات 

الزم گرفته مي شود. 
روحاني در پاسخ به سؤال خبرنگار شبکه 
الجزی��ره عربي، درباره اه��داف و جزئیات 
سفر عمران خان، نخست وزیر پاکستان به 
ایران گفت: یکي از اهداف سفر نخست وزیر 
پاکس��تان گفت و گوي دو جانب��ه درباره 
مس��ائل منطقه بود و به دلی��ل اینکه روز 
سه شنبه عازم عربستان است، مي خواست 
نکات مورد نظر ایران را بشنود. خوشبختانه 
وي دیروز خدمت مقام معظم رهبري هم 
رسیدند و نکاتي را که مربوط به کل نظام 
بود مطرح کردند و س��ؤال نخس��ت وزیر 

پاکستان را پاسخ دادند. 
وي در ادامه بر اتمام جنگ یمن به عنوان 
یکي از گره هاي منطقه تأکید کرد و گفت: 
برخي معتقدند که دیگران باید در منطقه 
حضور داش��ته و مش��کالت را حل کنند. 
امیدواریم س��خن ما داراي گوش شنوایي 
در منطقه باش��د و به نتیجه برسیم. البته 
به جز پاکس��تان کش��ورهاي دیگري هم 
در این زمین��ه تالش ک��رده و مي کنند از 

جمله عراق. 
   خروج ترامپ از برجام با چراغ سبز 

داخلي بود!
روحاني در پاسخ به سؤالي در خصوص دالیل 
عمل نکردن به برخي وعده های انتخاباتي 
گفت: در انتخابات به مردم وعده هایی داده 
ش��د و مردم هم خواس��ت هایي داشته اند 
که مط��رح کردند. آنچه ما به م��ردم وعده 
دادیم در قالب برنامه اي بود که به مردم ارائه 
کردیم. در آن زمان داعش شکس��ت هاي 
س��همگیني متحمل ش��ده بود، منطقه تا 
حدي در آرامش بود.  وي اضافه کرد: برجام 

باعث شده بود شرایط اقتصادي بسیار خوبي 
پیش روي ایران باشد؛ بعد از اجراي برجام 
سال بعد باالترین رشد اقتصادي در دنیا را 

شاهد بودیم. 
روحاني تصریح کرد: ما مس��ائل اقتصادي 
را با شرایط مردم پیش بردیم اما با شرایط 
جدی��دي مواج��ه ش��دیم. پی��ش بیني 
نمي کردیم در س��ال 96 افراد کم خرد در 
داخل کش��ور مس��ائلي به وجود بیاورند و 
ضد انقالب از آن اشتباه موج سواری کند، 
به ترامپ چراغ سبز نشان داده شود و او هم 
از برجام خارج شود؛ شدیدترین تحریم ها 
در 9۷ و 9۸ بر ایران وارد شد طوري که در 

هیچ زماني سابقه نداشته است. 
رئی��س جمهور با اش��اره به وق��وع برخي 
ح��وادث طبیع��ي غیرقابل پی��ش بیني 
اظهار داش��ت: حوادث طبیعي هم بود که 
پیش بیني نمي کردیم نه زلزله کرمانش��اه 
و نه س��یل عظیمي که فروردین 9۸ روي 
داد را پیش بیني نک��رده بودیم و اینها هم 
به طور طبیعي مشکالتي براي مردم و دولت 

ایجاد مي کند. 
   مبارزه با فساد به صورت هیجاني و 

تبلیغاتي، ما را به هدف نمي رساند
روحاني در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس 
درباره عدم توجه دولت به قوانین باالدستي 
در خصوص حقوق ها گفت: اصل موضوع 
مهم است. البته شما مقدمه اي چیدید که 
آن مقدمه بحث فراوان��ي دارد و آن بحث 
حقوق هاي نجومي است. اصل شعار، البته 
حقوق هاي غیرعادالنه درس��ت است اما 
حقوق هاي نجومي ش��عار نادرستي بود. 
کاري ن��دارم آنه��ا ش��عارهاي انتخاباتي 
بودند. م��ا از آنها عبور کردی��م. کل پولي 
که مي گفتند اضافه یا ک��م، ۳00 میلیارد 
ریال بیشتر نبود در کل که اینها پرداخت 
و از افراد گرفته شد. البته بعضي ها افتادند 
به تبلیغات و مس��ائلي که مطرح شد ولي 
کل این حرف شما یعني مسئله شفافیت، 

مسئله مهمي است. 
روحاني با اش��اره ب��ه در مس��یر تصویب 
بودن سه الیحه ش��فافیت، مبارزه با فساد 
و عدم تعارض مناف��ع در دولت و مجلس 
گفت: مبارزه با فس��اد یک کار بسیار الزم 
و ضروري اس��ت اما اعتقاد ما این است که 
مبارزه با فساد به صورت موردي، هیجاني 
و تبلیغاتي، ما را به هدف نمي رساند. ما باید 
با فساد به صورت جامع، اصولي و ریشه اي 
مبارزه کنیم و باید ریشه فس��اد را از بین 
ببریم. یک فاسد را شما ممکن است اعدام 
کنید بگیری��د و محاکمه کنید. آنچه مهم 
است باید اصل فساد از بین برود و راه حل 
آن همین سه الیحه اي اس��ت که تقدیم 

مجلس کردیم. 

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
سه شنبه  23 مهر 1398   -    16 صفر 1441

سال بیست و یكم- شماره 5772 - 16 صفحه
قیمت: 1000  تومان

يادداشت هاي امروز

تورم مسكن چگونه سرمايه می شود
هادی  غالمحسینی

4

عزت سپاه؛ عزت ايران و اسالم
عباس حاجي نجاري

۲

سايه دمشق بهتر از چكمه آنكارا
 سید نعمت اهلل عبدالرحیم زاده
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   امداد جاده اي  براي زائران در مرز چذابه

   مجهزترین بیمارستان صحرایي  در مرز خسروي 
در خدمت زائران

   دانشجو و دانشگاه در مسیر اربعین

   آماده سازي شهر نجف و کربا  براي مراسم  اربعین
  اعام ویژه  برنامه جاماندگان اربعین پایتخت

صفحات 3  و10و 11

با اربعین

آمدنیوز آمد!

   رئیس جمهور در نشست خبری با اصحاب رسانه: امروز به طور قاطعانه مي توانیم 
اعالم کنیم که توطئه هاي امریکا، استکبار جهاني و صهیونیزم و ارتجاع منطقه براي 

آسیب جدي زدن به نظام پایان یافته است

   طي توافقي با پنج کشور باقي مانده در برجام بنا شد که آنها خروج امریکا از این 
توافق را به نحوي جبران کنند. در این میان سه کشور اروپایی پاي تعهد خودشان 

نایستادند و نتوانستند به قول هایي که دادند عمل کنند | همین صفحه

کشور حمله  کننده به نفتكش ایرانی منتظر عواقب آن باشد

سپاه پاسداران انقاب اسامی در بیانیه اي از دستگیري مدیر کانال آمدنیوز خبر داد

روحانی: از بحران عبور کردیم

  کان��ال آمدنی��وز که با صراح��ت، مخاطبان خود را دعوت به اغتش��اش 
 مي ک��رد و آم��وزش اقدامات آش��وبگرانه و حمله به مراک��ز عمومي مي داد

پس از انتشار خبر دستگیری زم با فرار اعضا از کانال مواجه شد! | صفحه 2

  س��ازمان اطالعات س��پاه، در یک عملیات حرفه اي، هوشمندانه و چند 
وجه��ي س��رویس هاي بیگانه را مدیریت کرد و فری��ب داد و »روح اهلل زم« 

سرشبکه سایت معاند »آمدنیوز« را به داخل کشور هدایت و بازداشت کرد
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