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صفحه2

ساختن اقتصاد غیر نفتی چگونه ممکن است

گروه اقتصادی :نفت سالهاست در دل اقتصاد کشور ما
جا خوش کرده و حتی برای چند سال پایه و بنیان اقتصاد
ما بود و هنوز هم بخش عمدهای از صادرات و تولیدات
کشور را به تود اختصاص میدهد.رهبر انقالب با حضور
در بین کارکنان نیروی هوایی کش��ور تأکید کردند :اگر
مسئوالن هوشیارانه عمل کنند می توان با...
صفحه3

انتقام سخت ایران
ادامه دارد

سخنگوی جبهه پایداری با اشاره به شاخص قرار دادن اصلح در بستن لیست انتخاباتی مطرح کرد؛

جبهه پایداری با تمام قدرت در راه
تشکیل مجلس انقالبی و پاکدست

صفحه2

سفارت ایران در فرانسه:

برخینهادهایفرانسوی
در تحریم دارو بدتر از آمریکا
عملمیکنند
صفحه2

ولنتاین؛زنگخطری
برای مسئوالن اجتماعی و
فرهنگیکشور
صفحه6

صفحه2

دبیرکل نُ َجباء:

حمله مقاومت عراق به مواضع امریکا قطعی و غافلگیرکننده است

دبیرکل مقاومت اسالمی ن َُجباء با تاکید بر آغاز شمارش
معک��وس تا س��اعت صفر انتقام ،از قطعی بودن پاس��خ
نظام��ی مقاومت عراق به اش��غالگران خب��ر داد و آن را
فرسایش��ی و غافلگیرکنن��ده توصیف ک��رد .به گزارش
مرکز ارتباطات و امور رس��انهای ن َُجباء در ایران ،دبیرکل
مقاومت اس�لامی ن َُجباء در چهارمین کنگره بینالمللی
ش��هدای جبهه مقاومت و ش��هدای امنی��ت در تهران
حضور یافت و به ایراد سخنرانی پرداخت .حجتاالسالم
والمس��لمین «اک��رم الکعبی» در آغ��از کالم ،با تبریک
ایاماهلل دهه فجر و س��تایش از انقالب اس�لامی ایران،
کش��ور عراق را سرزمینی درگیر با جنایات استعمارگران
توصیف کرد که اکنون در حال جنگی سرنوشتس��از با
اشغالگران اس��ت .وی ضمن تشریح موارد متعدد نقض
حاکمی��ت و غ��ارت منابع ع��راق از جان��ب بیگانگان،
مس��اعدتهای جمهوری اسالمی ایران و سپهبد شهید
قاسم سلیمانی به کش��ورش را یادآور شد و اعالم کرد:
کمتری��ن اقدام برای اثبات وفاداری و همچنین کمترین
انتقام بهخاطر این جنایت بزدالنه ،پاکسازی کامل منطقه
از لوث وجود امریکاییهاس��ت .دبیرکل ن َُجباء با رد این
ش��بهه که «عراق به نیابت از ایران با امریکا وارد چالش
شده است» خاطرنشان ساخت :دشمن میخواهد با چنین
القائات فریبندهای ،دهانه��ا را ببندد و افکار عمومی را
علیه مقاومت بشوراند؛ ولی ما در محور مقاومت عقیدهای
استوار داریم ،از تهدید و ارعاب نمیهراسیم ،تصمیم خود
را ب��رای تحق��ق «معادله رعب» گرفتهای��م و آنان را از
سرزمین خود اخراج میکنیم .شیخ اکرم الکعبی در ادامه
برای نش��ان دادن خباثت امریکاییها به ذکر خاطرهای
ناگفته از فرمانده ش��هید س��پاه قدس پرداخت و اظهار
داش��ت :در یکی از دیدارهایمان در عراق ،حاجقاسم به
م��ن گفت «چقدر این امریکاییها وقیح هس��تند! آنها
بهواس��طه یک عراق��ی برایم پیغام فرس��تادهاند که اگر
حاضر به تقس��یم غنایم باش��ید ،ما اعتراضی به حضور
شما در عراق نداریم؛ بهشرط آنکه مزاحم منافع یکدیگر
نش��ویم!» وی افزود :حاجی سرش را پایین انداخت و با
ناراحتی بسیار به من گفت «دوست نداشتم پاسخ آنها
را بدهم ،ولی این بار احس��اس کردم الزم اس��ت جوابی
به قلدریش��ان داده ش��ود .لذا پیام فرس��تادم که ما در
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با تمرکز بر بازار همسایگان

یادداشت

مقدس��ات و عقاید و ارزشهایمان منافع قابل تقسیمی
با ش��ما نداریم .ما به تکلیف شرعی خود برای حفظ این
ملت از ش��ر ش��ما عمل میکنیم ،زیرا ما عراقی قوی و
مستقل میخواهیم و شما آن را کشوری تابع میخواهید
ت��ا منابعش را به س��رقت ببرید .ما از مقدس��ات و ملت
عراق که با آن تاریخ ،دین و عقیده مشترک داریم دفاع
میکنیم و ش��ما این ملت را می ُکش��ید ،سرزمینش را
اشغال میکنید و فرهنگش را با رسانههایتان هدف قرار
دادهاید .خجالت بکش��ید و منافع ع��راق را به عراقیها
بسپارید .عراق قدرتمندتر و بزرگتر از آن است که امثال
ش��ما بخواهند منافع آن را تقسیم کنند و شما کوچکتر
از آنید ک��ه بخواهید برای ما ش��رط بگذارید ».فرمانده
عالیرتب��ه مقاومت عراق س��پس از آمادگ��ی مقاومت
اس�لامی جهت خلق یک حماس��ه بزرگ برای گرفتن
انتقام خون فرماندهان شهید مقاومت خبر داد و تصریح
نمود :ما غس��ل شهادت کرده و همه مراکز علنی خود را
در عراق بسته و مهیای جنگی شدهایم که معادله قدرت
را تغییر خواهد داد .ما با تکیه بر حق پاسخگویی ،آشکارا
انتقام خواهیم گرفت و مسؤولیت کامل آن را شجاعانه و
بهطور رسمی بر عهده میگیریم .الکعبی با تأکید بر آغاز
شمارش معکوس تا رسیدن به ساعت صفر انتقام ،اضافه
کرد :امروز کامال آماده هجوم همهجانبه هستیم و کلیه
تحرکات هوایی و زمینی دش��من از جمله در پایگاههای
«عیناالسد»« ،کیوان»« ،التاجی»« ،المطار»« ،ساذر»
و غی��ره را رص��د میکنی��م .وی با اس��تناد ب��ه مصوبه
پارلمان کش��ورش برای اخ��راج بیگان��گان ،همچنین
تظاه��رات میلیونها عراقی با ش��عار «کال کال امریکا»
خاطرنشان ساخت :اکنون بر ما واجب شد که این مطالبه
را با پاس��خی نابودکننده از ط��رف مقاومت کامل کنیم؛
پاس��خی که با عملیات ویژه و فرسایش��ی همراه است
و امریکاییها در س��الهای اش��غال تا سال  ۲۰۱۱ـ که
ب��ا ذلت و خواری از کش��ور خارج ش��دند ـ آن را تجربه
کردهاند .دبیرکل ن َُجباء ادامه داد :اکنون برای حفاظت از
نیروهای مقاومت ،به ش��یوه امنیتی سابق خود در زمان
اشغال بازگشتهایم .جنگ فرسایشی یکجانبه آغاز خواهد
ش��د و آنان دیگر هدفی را نخواهند یافت .همانگونه که
بمبهای کنار جادهای ،موشکها و گلولههای ما آخرین

((آگهي))

س��ربازان آنان را در گذش��ته هدف گرفتن��د ،امروز نیز
آخرین هواپیماها و نیروهایشان را هدف خواهند گرفت.
حجتاالسالم والمسلمین اکرم الکعبی در بخش دیگری
از سخنرانی خود ،از روز ترور فرماندهان مقاومت بهمثابه
یک گذرگاه تاریخی یاد کرد و گفت« :سوم ژانویه» روز
تولد «سلیمانی»ها و «جمال» [ابومهدی] های بیشمار
در سراس��ر این کره خاکی اس��ت .مقاوم��ت پس از این
تاری��خ ،از حالت پدافندی ب��ه آفندی تغییر وضعیت داده
است .اینک مسیر فرودگاه بغداد ،راهروی ورود نظامیان
امریکایی به جهنم خواهد بود .عراق سرزمین حسین بن
علی علیهالسالم و تجلیگاه نبرد حق علیه باطل است.
ما همانطور که در گذشته هزاران عملیات تصویربرداری
ش��ده علیه امریکاییها انجام دادهای��م ،اکنون نیز آن را
تکرار خواهیم کرد و آگر آنان بازگردند ،ما نیز بازخواهیم
گشت .وی با تأکید بر اینکه «مرگی که یانکیها درحال
فرار از آن هستند و به گور رفتگانشان را از خوف حقارت
ژس��ت قلدر مآبانه و رد ادعاهای پوشالی هژمون جهان
بودن مخفی میکنند ،برای ما احلی من العس��ل است»
یادآور ش��د :ما سالهاست سنگر به سنگر در جستجوی
ش��هادتیم و در ای��ن راه ضرری وجود ندارد؛ یا ش��هید
میش��ویم و یا پیروز! فرمانده ارش��د مقاومت اس�لامی
ع��راق ،بار دیگر نظامیان اش��غالگر امریکایی را اینگونه
مخاط��ب ق��رار داد :به خانه بازگردید! م��ا از رگ گردن
به ش��ما نزدیکتریم .همهجا برای ش��ما ناامن است و
همه برای شما تهدید محس��وب میشوند .غافلگیری
از اص��ول ابتدای��ی یک جن��گ تمامعیار حسابش��ده
اس��ت و ما حمله خواهیم ک��رد ،آنگونه که انتظارش را
نداش��ته باش��ید! ژنرالهای ائتالف و فرماندهان ارتش
ایاالتمتح��ده را دعوت میکنم که از فضای هالیوودی
خارج شوند .دفن شدن در زادگاهتان ،کوچکترین حق
شهروندی شماس��ت! نگذارید سیاستمداران امریکا شما
را از این حق مس��لم محروم کنند .انتخاب با شماس��ت!
شیخ اکرم الکعبی سپس تصریح کرد :منطقه غرب آسیا،
قلم��روی «امپراتوری مقاومت» ب��ه پایتختی جمهوری
اس�لامی ایران اس��ت و همانطور که پیشتر نیز اعالم
کردهام ،پاسخ به ترور فرماندهان مقاومت از سراسر این
امپراتوری انجام خواهد پذیرفت.
نوبت سوم

به اس��تناد رونوشت سند ش��ماره  57839مورخ  98/8/23با شناسه س��ند  139811452258000076دفتر اسناد رسمي21
پارسیان آقای بنیامین محمدی فرزند علی  2دانگ سهام خود در مالکیت لنج باری به شماره ثبت  -11839بندرعباس را
به خانم حمیرا عیسی زاده فرزند احمد انتقال قطعي داده است.
مراتب به استناد ماده  25قانون دريايي ايران آگهي مي گردد.
م/الف3543

کمتر از  34روز تا شب عید باقیمانده است
و گرانی ش��ب عید یک��ی از دغدغههای
مردم است .نگرانی که با گرانیهای طی
یک سال جاری گرهخورده است .افزایش
قیمت دالر در چندی پیش و تأثیرات آن
در ابتدای سال جاری و به دنبال آن گرانی
بنزینی نیز معیشت مردم را سختتر کرد.
حال با نزدیک ش��دن به ش��ب عید باز
نگرانیها نس��بت به افزای��ش قیمتها
افزایشیافته است .در همین راستا واعظي
رئیس دفتر رئیسجمهور در گلستان گفته
بود« آن چیزی که رئیسجمهور دس��تور
دادهاند کنترل قیمتها برای ش��ب عید
اس��ت ازاینرو همه بخشهای نظارتی،
وزارت صم��ت و جهاد کش��اورزی باید
برنامهریزی الزم و نظ��ارت جدی برای
کنترل قیمتها داش��ته باشند» .اما آنچه
شواهد نشان میدهد قیمتها در بازار رو
به افزایش اس��ت و دولت توانایی کنترل
آن را ندارد .مثال واضح آن افزایش قیمت
عجیبوغریب خودرو در چند وقت اخیر
است که برخالف وعده مسئولین دولتی
گران شد .پوشاک ،میوه،آجیل و خشکبار
و گوشت از اقالم موردنیاز مردم در شب
عید اس��ت که دولت موظ��ف به تأمین
آن باقیمت مناس��ب برای مردم اس��ت.
موسوی یکی از نمایندگان مجلس نیز از
وضع موجود گله کرده و معتقد است«در
حالی همهساله در پایان سال شاهد تورم
هستیم که نابس��امانی بازار ارز ،این تورم
را بیش��تر میکند اما رئیسجمهور ،وزیر
اقتص��اد و رئی��س بانک مرک��زی بارها
کنترل ب��ازار ارز و تورم را به مردم وعده
دادهاند ».بهتر بود دولت برای بهتر شدن
اوضاع م��ردم وعدههای بدون پش��توانه
را کن��ار بگذارد و با اق��دام عملی اعتماد
عمومی مردم به دولت را بهبود ببخش��د.
وعدهای پوچ هم معیش��ت و هم اعتماد
عمومی مردم ضعیفتر میکند.برگزاری
نمایش��گاههای ف��روش به��اره یکی از
الگوهای مناس��ب برای کنترل بازار شب
عید اس��ت؛ به شرطی که کیفیت کاال و
قیمت آن مناسب و نظارت کافی بر این
بازارها وجود داشته باشد.

