
سازمان  مدير   100 و  هزار  بهزيستي:  سازمان  رئيس 
بهزيستي، صاحب مراكز غيردولتي يا مؤسسات وابسته 

به بهزيستي هستند

 قاضي: برخي لوايح را پدر شبنم نعمت زاده 
به ساير مراجع مي نويسد تا جهت پرونده را تغيير دهد

  پوتین با اردوغان درباره ش��مال سوریه در سوچی به یک توافق 
دست پیدا کرد؛ توافقی که ظاهراً بحران ناشی از عملیات نظامی دو 
هفته ای ترکیه در شمال سوریه را ختم می کند ولی در واقع توافقی 

سیاسی برای اخراج امریکا از شرق فرات است | صفحه 15

  مأموران پلیس انگلیس در شرق لندن از قسمت بار یک کامیون، 
اجس��اد 39 نفر را که به طرز مرموزی به قتل رسیده بودند، کشف 

کردند | صفحه 14

مديريت  1100 مدير بهزيستي 
در بخش خصوصي وابسته !

شناسایی نقابداران داخلی »زم«
سخنگوی سپاه: بخش عمده اي از اعضاي  داخلی شبكه »زم« شناسايي شده اند

مس��ئول روابط عمومي کل س��پاه ب��ا تأکید ب��ر اینکه 
سازمان اطالعات سپاه اجازه نخواهد داد عملیات بزرگ 
دستگیري سرش��بکه کانال معاند آمدنیوز با تالش هاي 
شوم و مذبوحانه عده ای، فرصتي براي اختالف در اقشار 
جامعه ایجاد کند، گفت: در آینده اي نزدیک افکار عمومي 
در جریان بخش��ي از مس��ائل مربوط به سرشبکه کانال 

معاند آمدنیوز قرار خواهند گرفت. 
به گزارش سپاه نیوز، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان 
شریف، سخنگو و مس��ئول روابط عمومي کل سپاه در 
گفت و گویي با اشاره به دستگیري سرشبکه کانال ضد 
انقالب آمدنیوز توسط پاسداران گمنام امام زمان)عج(

در س��ازمان اطالعات س��پاه و تأکید بر اینکه این اقدام 
مقتدرانه و غافلگیرکننده س��ردرگمي و حیرت توأم با 
هراس ضدانقالب و حامیان این عنصر مزدور از اش��راف 
و اقتدار اطالعاتي س��پاه را به همراه داشته است، گفت: 
تالش سراس��یمه و منفعالنه س��رویس هاي اطالعاتي 
حامي مدیر کانال آمدنیوز که طي روزهاي اخیر از زبان 
رس��انه هاي آنها، با »هیجان س��ازي« به منظور ایجاد 

اختالل در روند اطالع رساني صورت مي پذیرد، حربه اي 
ناکارآمد و نخ نما شده است. 

س��ردار ش��ریف با تأکید بر اینکه ضرورتي براي تعجیل 
در بیان مطالب و جزئیات در خصوص س��ر ش��بکه این 
کانال ضد انقالب وجود ندارد، گف��ت: با تدبیر، حکمت 
و عقالنی��ت جزئیات بیش��تري در خصوص ای��ن اقدام 
اطالعاتي پیچیده، در زمان الزم به اطالع افکار عمومي و 

ملت شریف ایران خواهد رسید. 
سخنگوي سپاه با اشاره به گمانه زنی ها و مباحث مطرح 
شده در روزهاي اخیر در خصوص افراد مرتبط با سرشبکه 
کانال معاند آمد نیوز، گفت: با توجه به اینکه فرایند رصد 
و کنترل اطالعاتي این عنصر م��زدور در مدت طوالني 
صورت گرفته اس��ت، بخش عمده اي از اعضاي ش��بکه 
زم شناسایي ش��ده اند و دسترسي نس��بتا مطمئني به 
عوامل داخلي کمک کننده به این ش��بکه ضد انقالب و 
سرویس هاي خارجي حامي آن وجود دارد و نیاز چنداني 
به اعترافات مرسوم از سوي نامبرده نیست. وي در ادامه 
تصریح کرد: بدیهي است مرتبطان و حامیان این کانال 

ضد انقالب که متحمل ضربه سهمگین و سختي از سپاه 
شده اند، نوك پیکان تهاجم خود را به سمت مسئوالن 
س��ازمان اطالعات س��پاه قرار دهند و در تالش هستند 
افکار عمومي را از عملکرد این ش��بکه ضد انقالب و ضد 
نظام و مردم منحرف کنند، ام��ا دروغ پردازي ها و ایجاد 
سناریوهاي فرعي خللي در روند پیگیري و اطالع رساني 
دقیق این پرونده ایجاد نخواهد کرد. س��خنگوي س��پاه 
کارکرد کانال ضدانقالب آمد نیوز را ناامن س��ازي افکار 
و اذهان مردم، ایجاد اختالف بین ارکان مختلف نظام و 
شبهه افکني در خصوص کارآمدي نهادها و بخش هاي 
مختلف عنوان و تأکید کرد: س��ازمان اطالعات س��پاه 
پاسداران انقالب اسالمي اجازه نخواهد داد این عملیات 
بزرگ و افتخارآمیز با تالش هاي شوم و مذبوحانه عده ای، 

فرصتي براي اختالف در اقشار جامعه ایجاد کند. 
سردار شریف در پایان اعالم کرد: در آینده اي نزدیک افکار 
عمومي در جریان بخشي از مسائل مربوط به سرشبکه 
کانال معاند آمدنیوز قرار خواهند گرفت و گزارشي در این 

خصوص از رسانه ملي پخش خواهد شد. 

تفتيان در رقابت های ارتش های جهان با طال تاریخ ساز شد

وزیر دفاع امریکا: 4 هفته بيشتر در عراق نمی مانيم

الجزیره : گفت وگوی مستقيم عربستان با یمن آغاز شد

در ادامه هفتمي�ن دوره       ورزشی
رقابت ه�ای ارتش ه�ای 
 جه�ان )س�يزم( ك�ه در ووه�ان چي�ن برگ�زار 
می ش�ود، ملی پوش�ان دووميداني، تكواندو و كشتي 
ش�دند. م�دال  كس�ب  ب�ه  موف�ق  كش�ورمان 

در دوومیداني حسن تفتیان، نماینده دو ۱۰۰ متر کشورمان 
با ثبت رکورد ۲۴/۱۰ موفق به کسب مدال طال شد. 

قهرمان کشورمان پس از کسب این موفقیت گفت: »مسابقه 
سختی بود که سه دور مقدماتی، نیمه نهایی و فینال را در 

یک روز انجام دادیم. شرایط جوی هم به خاطر بارندگی و 
سرما کمی نامناسب بود، اما خوشبختانه در پایان مقام اول 
را کسب کردم. این اولین مدال تاریخ دو ۱۰۰ متر ایران در 
این مسابقات بود. خیلی خوشحالم که به این مقام رسیدم 
و با کمک خدا  در ادامه برنامه هایم را برای المپیک دنبال 
می کنم.« در کشتي آزاد هم نمایندگان اوزان 9۷ و ۱۲۵ 
کیلوگرم ایران به ترتیب به مدال ه��ای طال و نقره جهان 
دست یافتند. محمدحسین محمدیان در 9۷ کیلوگرم با 
غلبه بر تمام حریفان صاحب مدال طال شد و یداهلل محبي 

کشتی گیر ۱۲۵ کیلو کشورمان نیز نشان نقره را به گردن 
آویخت. اما در تکواندو امیر بخشي، ملی پوش وزن ۷۴- ایران 
موفق شد در جدول ش��انس مجدد برابر نماینده برزیل با 
نتیجه ۱۴ بر صفر به برتری برسد و بر سکوی سوم بایستد. 
بخشي در نخستین گام برابر نماینده مصر ۱9 بر ۶ پیروز 
ش��د، در ادامه به مصاف هوگوپوش آلمان رفت و نتیجه را 
۱۸ بر ۴ به نفع خود به پایان رساند. وی در سومین دیدار با 
تکواندوکار کره جنوبی مبارزه کرد که 9 بر ۶ شکست خورد 

و به جدول شانس مجدد راه پیدا کرد.

مارک اسپر، وزير دفاع امريكا كه پيش تر گفته بود هزار 
نيروی نظامی كشورش كه به تازگی از سوريه به عراق 
منتقل ش�ده اند، بر ای مبارزه با داعش در اين كش�ور 
می مانند، ديروز در س�خنانی متناقض مدعی شد كه 
اين نيرو   ها چهار هفته بيشتر در عراق نخواهند ماند. 
وزیر خارجه امریکا که روز چهار   شنبه به رسم دیگر مقامات 
امریکایی، در سفری غیرمنتظره وارد عراق شد، در جمع 
گروهی از خبرنگاران درباره حضور نظامیان امریکایی در 
عراق سخنانی ایراد کرد. اسپر گفت که نیرو   هایی امریکایی 
که از سوریه عقب نشس��ته و به عراق آمده اند، چهار هفته 

بیشتر در این کشور نمی مانند و به کشور خود بازمی گردند. 
به گزارش رویترز، وی به تعداد این نیرو   ها و علت انتقال آنان 
به عراق و نیز چرایی  ماندن آنان در این کشور به مدت یک 
ماه اشاره نکرد. گزارش های غیر رسمی حاکی است اسپر 
در این سفر قرار است عالوه بر همتای عراقی خود با عادل 
عبدالمهدی، نخس��ت وزیر نیز دی��دار و گفت وگو کند. 
بررسی آخرین تحوالت مربوط به تهاجم ترکیه به شمال 
س��وریه و تبعات آن بر عراق، موض��وع انتقال نیروهای 
امریکایی از سوریه به خاك عراق و نیز روابط دوجانبه از 
موضوعاتی است که پیش بینی می شود در این دیدار   ها 

مطرح شود. اظهارات مارك اس��پر در حالی است که او 
روز دو   ش��نبه گفته بود که هزار نیروی امریکایی برای 
مقابله با تروریست های داعش در عراق حضور خواهند 
داشت. مقامات عراقی حضور نیروهای امریکای در عراق 
را راهی برای بازگرداندن داعش به این کش��ور قلمداد 
می کنند و به ش��دت با ورود امریکایی   ها به خاك خود 
مخالف هستند. امریکا در سال ۲۰۱۴ هم به بهانه مبارزه 
با داعش بیش از ۵هزار نیروی جدید به عراق اعزام کرد 
اما با وجود نابودی داعش، این نیرو   ها همچنان در عراق 

حضور دارند. 

ترکيه به دنبال خرید بيشتر سامانه های  اس-400
     بین الملل منابع خبری از برگزاری 
دور جدي�د مذاك�رات 
بيش�تر  ارس�ال  ب�رای  روس�يه  و   تركي�ه 
س�امانه های »اس-400 « ب�ه آن�كارا خب�ر دادن�د. 
ترکیه مایل است تا به سامانه های دفاع موشکی »اس-۴۰۰ « 
بیشتری تجهیز شود و به همین دلیل دور تازه ای از مذاکرات 
را  بامقام های روس آغاز کرده اس��ت. خبرگزاری »رویترز « 
چهار  شنبه نوشت که روس��یه و ترکیه در حال مذاکره برای 
تجهیز بیشتر آنکارا به این س��امانه دفاع موشکی هستند. 
هیچ کدام از منابع خبری ذکر ش��ده به جزئیات بیشتری از 
گفت وگوهای ترکیه و روسیه در این زمینه اشاره نکردند. بر 

اساس این گزارش، در بحبوحه تهدیدات امریکا علیه ترکیه به 
دلیل توافق این کشور با مسکو در زمینه خرید سامانه موشکی 
اس-۴۰۰، مناب��ع نظامی ترکیه مردادم��اه از تکمیل روند 
دریافت اولین سامانه اس-۴۰۰ خبر دادند. ترکیه در دسامبر 
۲۰۱۷ اعالم کرد قرارداد خرید دو سامانه اس-۴۰۰ از روسیه 
را به ارزش ۲میلیارد دالر نهایی کرده اس��ت. بر اساس مفاد 
قرارداد، ۴۵ درصد هزینه را ترکیه به صورت نقد می پردازد و 
 ۵۵ درصد آن را روسیه به صورت وام به ترکیه تقبل می کند. 
اس -۴۰۰، از محبوب  ترین سامانه های دفاع موشکی حال 
حاضر در جهان محسوب می شود. این سامانه ، توانایی حمل 
و شلیک سه نوع موشک مختلف را دارد که می توانند اهداف 

متنوعی شامل موشک های بالستیک قاره پیما، موشک های 
کروز و جنگنده های رادارگریز را هدف قرار دهند. ش��بکه 
راداری و شناس��ایی این س��امانه می تواند همزمان3۰۰ 
هدف را شناسایی کرده و با آنها درگیر شود. سقف ارتفاع 
پوشش هوایی این سامانه، ۲۷ کیلومتر است. وزارت دفاع 
ترکیه شهریور ماه ضمن تأیید خبر تکمیل دریافت دومین 
محموله سامانه دفاعی اس-۴۰۰ اعالم کرد که این سامانه 
در آوریل ۲۰۲۰ فعال خواهد ش��د. مولود چاووش اوغلو، 
وزیر ام��ور خارجه ترکیه نیز در مصاحب��ه با بخش ترکی 
شبکه »سی ان ان « گفت که این سامانه به رغم هشدارهای 

امریکا، فعال خواهد شد.       بین الملل در حال�ی ك�ه متجاوزان 
رژي�م س�عودی اس�تان 
»صعده « يمن را هدف حمالت هوايی گسترده قرار دادند، 
منابع خبری از آغاز مذاكره مستقيم رياض با صنعا و در 
نظام�ی و  سياس�ی  كميت�ه  تش�كيل  آن   پ�ی 
دادن�د.  خب�ر  جن�گ  توق�ف  بررس�ی  ب�رای   
به گزارش ش��بکه الجزیره به نقل از مناب��ع آگاه »حوثی    ها 
)انصاراهلل( و س��عودی    ها برای بررس��ی آتش ب��س و توقف 

درگیری    ها با یکدیگر رایزنی کردند.«
ای��ن ش��بکه قط��ری سه    ش��نبه ش��ب ب��ه نق��ل از 

مناب��ع آگاه نوش��ت ک��ه »دو ط��رف ب��رای بررس��ی 
 توق��ف حم��الت، ی��ک کمیت��ه سیاس��ی و نظام��ی 

تشکیل داده اند.«
این در ش��رایطی است که هرچند ش��مار و حجم حمالت 
س��عودی    ها به نقاط مختلف یمن نسبت به روزهای قبل از 

حمله یمن به ش��رکت نفتی آرامکو کمتر شده اما حمالت 
هنوز به خصوص به استان صعده در شمال یمن ادامه دارد 
و عالوه بر آن هنوز هیچ منبع رسمی یمنی صحت این خبر 

را تأیید نکرده است. 
شبکه المسیره گزارش داد که جنگنده های ائتالف سعودی 
دوشنبه و سه ش��نبه بار   ها به مناطق مختلف استان صعده 

حمله کردند. 
»یحیی سریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز دو   شنبه 
در یک نشس��ت خبری گفته بود که ائتالف سعودی ظرف 
۱۲ ساعت، بیش از 3۰ بار به چند استان حمله هوایی کرده 
که بیشتر این حمالت در استان صعده )شمال یمن( صورت 

گرفته است. 
  پايان كار امارات در عدن

امارات مقر ائتالف سعودی در شهر »البریقه« عدن واقع در 
جنوب یمن را تخلیه کرد و با این اقدام، به شکل کامل »به 

نظارت بر پرونده امنیتی و نظامی در عدن « پایان داد. 
خبرگزاری »آناتولی« به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد، 
امارات همچنین تمام تسلیحات و تجهیزات نظامی خود را 
از مقر ائتالف سعودی در شهر »البریقه« واقع در غرب عدن 

خارج کرده است. 
در ادامه این گزارش آمده است: امارات تمام تجهیزات متعلق 
به خود مانند دستگاه های ارتباطی، تجهیزات سنگین برای 
اهداف غیرنظامی مانند آمبوالنس    ها و ماشین آالت راه سازی 

را از این پایگاه برده است. 
هالل احمر ام��ارات عرب��ی متحده نی��ز هفته ج��اری به 
کار خ��ود در ع��دن پای��ان داده ب��ود. بر اس��اس گزارش 
آناتول��ی، نیروه��ای س��عودی کنت��رل مق��ر ائت��الف 
عرب��ی را که ی��ک پای��گاه نظام��ی ب��زرگ و آش��یانه ای 
 ب��رای بالگرده��ای آپاچ��ی و غی��ره اس��ت، ب��ر عه��ده 

خواهند گرفت. 

يادداشت هاي امروز

از چشمه صلح به آدانا
سیدنعمتاهللعبدالرحیمزاده

۱۵

نيمه پنهان اعتراضات در عراق و لبنان
عباسحاجينجاري

۲

آقاي واعظي! اردوغان نمي تواند 
يك ايراني را ساكت كند! / كبريآسوپار

۲

 متهم ردیف 2:شبنم نعمت زاده 
مثل آمدنیوز دروغ می گوید

شماره بعدی »جوان« چهارشنبه 8آبان منتشر خواهد شد

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
پنج شنبه  2 آبان 1398   -    25 صفر 1441

سال بيست و يكم- شماره 5779 - 16 صفحه
قيمت: 1000  تومان

انتخابات بيست و دومين دوره شورا های دانش آموزی - محسن ونایي - باشگاه خبرنگاراننمایشگاه بين المللی کتاب » تبریز « - وحيد عبدي - فارس

شناسایی نقابداران داخلی »زم« 
سخنگوی سپاه: بخش عمده اي از اعضاي  داخلی شبکه »زم« شناسایي شده اند

 اخراج امريكا  از سوريه
یک  تریلی  جسد   با توافق در روسيه

در لندن!
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جهانگیري تكذیب شد
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همين صفحه

  سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمي اجازه نخواهد 
داد اين عمليات بزرگ و افتخارآميز با تالش هاي شوم و مذبوحانه 

عده ای، فرصتي براي اختالف در اقشار جامعه ايجاد كند

  دسترسي نس�بتًا مطمئني به عوامل داخلي كمك كننده به اين 
شبكه ضد انقالب و سرويس هاي خارجي حامي آن وجود دارد و نياز 

چنداني به اعترافات مرسوم از سوي روح اهلل زم نيست

  سردار شريف: ضرورتي براي تعجيل در بيان مطالب و جزئيات مربوط 
به سر شبكه كانال ضد انقالب آمدنيوز وجود ندارد. با تدبير، حكمت و 

عقالنيت جزئيات بيشتري  در آينده به اطالع خواهد رسيد

فاتحان سرزمین اژدها
هر 8 سانداكار ايرانی با كسب مدال طال، قهرمانی ايران را در دومين سال متوالی در چين رقم زدند

 صفحه 3

 صفحه 13

 صفحه 3

  م�ع��اون اول در س���ه م��ورد »ت��أی�ی��د ره�بری 
ب��ودن ن�ظ��ام  »ت�صمی��م   ،»fatf ل�وای��ح   ب��ر 

ارز ۴۲۰۰تومان��ی« و »انتش��ار خبر گران��ی بنزین  در 
 دو خبرگ��زاری بدون اعالم دولت��ی« ادعای غیر واقعی 

داشته است | صفحه 2


