ورزشــي

شهادت «صالح الصماد» بدون پاسخ نميماند

کسی که خودخواهی و اسراف پیشه کند ،از برتری و بزرگواری می افتد .امام علی
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صفحه3

عضو کميسيون انرژي مجلس در
گفتوگويي ويژه خبر داد

درپاسخبهرفتارهایآمریکادرنقضبرجام

شمخانی:دلیلیبرای
ماندن در «»NPT
وجود ندارد

صفحه4

قربانيان اصلي بيثباتي اقتصادي

حال کارگران خوب نيست!
صفحه5

در گزارشي ويژه قيمتهاي نجوميبليت
هواپيما در ايام خاص بررسي شد

افسارگسيختگيدر
شناورسازي نرخ بليت

گروه راه و مســکن :هر ســاله بــا نزديک
شدن بهروزهاي پاياني ســال ،ايام اربعين و
زيارتي ،تعطيليهاي چندروزه و ايام مسافرت
حتــي در اياميمانند زلزله کرمانشــاه قيمت
افسارگسيختگي بليت هواپيما تکرار ميشود...
صفحه6

فيلمسازي غيرمجاز زير چتر
بيتوجهي و نبود نظارت
صفحه10

اسامي 7نفر براي شهرداري تهران اعالم شد

حذف و اضافه به سبک
اصالحطلبان
صفحه8

صفحه2

سخنگوی سپاه ضمن محکوم کردن جنایت آل سعود:

شهید صالح علی الصماد در زمره مجاهدان نستوه یمن بود

ســردار رمضان شریف ســخنگو و مسئول روابط
عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با محکوم
کردن حمله هوایی اخیر ائتالف سعودی به استان
الحدیده در غرب یمن که به شــهادت صالح علی
الصماد رئیس شورای عالی سیاسی یمن و جمعی
از مردم و غیرنظامیان انجامید ،اظهار داشــت :این
جنایت نشان داد مقاومت و ایستادگی قابل ستایش
مردم مسلمان ،مظلوم و عرب یمن ،توطئه جنایت
آفرینان سعودی و متحدان منطقهای و فرامنطقهای

آنــان را خنثی و به فضل الهی بــا پیروزی کامل
همراه خواهد شد .شریف شهید صالح علی الصماد
را در زمره مجاهدان نستوه و سیاستمداران ورزیده
یمن توصیف و با اشــاره به افزایش دامنه جنایات
آلســعود و حامیان ریاض تأکید کــرد :بیتردید
جنایات دشــمنان یمن در ادامه کشــتار مردم این
کشور و تداوم محاصره دارویی و غذایی آنان راه به
جایی نخواهد برد .سخنگوی سپاه پاسداران انقالب
اسالمی با محکومیت شدید جنایت اخیر سعودیها

در اســتان الحدیده و تبریک و تســلیت شهادت
صالح الصماد به ملت ،ارتش و کمیتههای مردمی
این کشــور به ویژه به ســید عبدالملک بدرالدین
الحوثی رهبر شجاع و مقاوم جنبش انصاراهلل گفت:
قطع ًاخونهای پاک شهید الصماد و دیگر شهدای
مظلوم مقاومت اســامی یمن در رگهای ملت
مجاهد و پاکباخته این کشور همچنان جاری و آنان
را برای تحقق آرمانهای بلندی که برای آن هزینه
سنگینی پرداختهاند مصممتر میکند.

حجتاالسالم رئیسی:

نباید به موفقیتهای بهدستآمده در مقابل تکفیریها قانع شویم

حجتاالسالم و المســلمین سیدابراهیم رئیسی در
دیدار با مفتی اعظم تاتارستان اظهار داشت :وظیفه
مراکز فرهنگی جهان اسالم مصونسازی مسلمین
در برابر تهاجم غرب و تکفیریهاست .اگر ملتها در
شناخت معارف دینی عمیق شوند ،میتوانند در مقابل
هجوم دشمن و افکار باطل ایستادگی کنند.
تولیت آســتان قدس رضوی(ع) گفت :دلیل اینکه
تفکرات افراطی و تکفیــری مانند داعش و القاعده
در کشــورهای اســامی عدهای را تحت تأثیر قرار
میدهند ،کماطالعی از عمق محتوای دین است.

بــه گــزارش تسنیم،رئیســی بیان کــرد :نباید به
موفقیتهای به دســت آمده در مقابل تکفیریها
قانع شویم؛ تداوم اقدامات فرهنگی و اعتقادی برای
مصونســازی مردم در برابر القائات و انحرافات این
گروهها همچنان یک ضرورت اساسی است.
وی تصریح کرد :اگر در مراکزی مانند چچن ،عراق و
سوریه بهصورت جدیتر و قبل از نضجگیری تفکرات
افراطی کار فرهنگی الزم صورت میگرفت ،شــاید
هزینهها کمتر میبــود .آنچه میتواند نجاتبخش
مســلمین باشد ،اسالم نابی است که مفسر آن اهل

بیت(ع)هستند.
عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت :امروز که
رشد و توجه به معنویت بین جوانان غربی و شرقی
رو به افزایش است ،قدرتهای استکباری و سلطهجو
میخواهند در جهان اســام دیــن را امری فردی
و شــخصی معرفی کنند که در هیچ یک از شئون
سیاســی ،اجتماعی ،اقتصادی و ...حضور و دخالت
ندارد ،در حالی که ما آنچه از آیات قرآن و سیره نبوی
میآموزیم ،ضرورت حکمفرمایی دین در تمام شئون
زندگی است.

وزير اطالعات:

 ۳۰۰تيم تروريستي با هدف اغتشاش و بمبگذاري در کشور متالشي شد

وزير اطالعات گفت :سربازان گمنام امام زمان(عج)
با هوشياري و تالش  ۳۰۰تيم تروريستي که قصد
ايجاد اغتشاش ،بمب گذاري و اقدامات تروريستي
داشتند شناسايي و متالشي کردند.به گزارش مهر،
حجت االسالم محمود علوي عصر روز سه شنبه در
ديدار عموميبا مردم شهرستان مراغه که در مسجد
جامع اين شــهر برگزار شد اظهار کرد :خوشبختانه
مسئوالن هميشه به فکر مردم هستند به طوري که
در کشور هيچ موردي نبوده که باعث رنجش مردم
شود و مسئوالن براي برطرف کردن آن نکوشيده
باشــند.وي ،تامين امنيت پايدار را از نتايج تالشها
و خدمتهاي بي منت مسئوالن دولتي و کارگزاران
نظام عنوان کرد و افزود :وزارت اطالعات هميشــه

براي تامين امنيت جهت فعاليت فعاالن اقتصادي
و ســرمايه گذاران تالش کــرده و ميکند لذا اگر
آرامش و امنيت پايدار نباشد توسعه اقتصادي نيز به
تبع آن اتفاق نميافتد.وزير اطالعات بابيان اينکه با
آن که منطقه در شــرايط بحراني به سر ميبرد اما
مسئوالن و نيروهاي نظاميو امنيتي لحظهاي براي
تامين امنيت کشور غفلت نکردهاند گفت :خوشبختانه
سربازان گمنام امام زمان(عج) با هوشياري و تالش
 ۳۰۰تيم تروريســتي که قصد ايجاد اغتشــاش،
بمبگذاري و اقدامات تروريستي داشتند شناسايي و
متالشــي کردهاند و از اين رو که سربازان اين نظام
هميشه هوشيار و بيدار هستند شکي نيست.علوي با
اشــاره به حماله تروريستي سال گذشته به مجلس

شوراي اســاميافزود :در راستاي وظيفه ذاتي که
تامين امنيت است سال گذشته عواملي که سالح و
امکانات در اختبار تروريستهايي که به مجلس حمله
کرده بودند در زماني کمتر از  ۲۴ساعت شناسايي و
دســتگير شدند و اين اقدام نه تنها دشمن را حيرت
زده کرد بلکه نشان داد که سربازان نظام جمهوري
اســامياجازهاي به هيچ جنبندهاي نميدهند.وي
اضافه کرد :متاسفانه در کشــور رسانههايي وجود
دارند که از بيت المال امرار معاش کرده و از امکانات
دولتي استفاده ميکنند اما نه تنها تا به حال مواضع
خود را نســبت به خدمات دولت تغيير ندادهاند بلکه
تماميعيبها را نيــز بزرگنمايي ميکنند البته اين
رسانهها عالقهاي به تبيين اقدامات دولت نيز ندارند.

تيم ملي واليبال نشسته ایران قهرمان ليگ جهاني شد

نخستين دوره مسابقه ليگ جهاني واليبال نشسته با
پيروزي تيم ملي کشورمان مقابل روسيه و قهرماني
اين تيم به پايان رسيد.به گزارش مهر ،ديدار نهايي
نخستين دوره مسابقات ليگ جهاني واليبال نشسته
عصر روز ســه شنبه در سالن صدراي تبريز ميان دو
تيم ايران و روسيه برگزار شد.در اين ديدار ملي پوشان
کشــورمان با نتيجه  ۳بر صفر ( ۲۵بر  ۲۵ ،۲۱بر ۲۳

و  ۲۸بر  )۲۶حريف خود را شکســت داد و به عنوان
قهرماني دست يافتند.ملي پوشان واليبال نشسته ايران
در حالي ديــدار نهايي ليگ جهاني را با برتري خود
به پايان رساندند که در مرحله مقدماتي اين رقابتها
نيز به ترتيب تيمهاي روسيه ،اوکراين ،بوسني ،آلمان
و آمريکا را شکســت داده بودند.با قهرماني در ليگ
جهاني واليبال نشسته کلکسيون افتخارات تيم ملي

عملکرد نامطلوب دولت
در بحران آبي

روزنامهصبحايران

پشت پرده سدسازي ترکيه
بر روي دجله

یادداشت

واليبال نشسته ايران کامل شد.اين تيم پيش از اين
قهرماني در مسابقات معتبر پارالمپيک ،پاراآسيايي و
جهاني را نيز را کسب کرده بود.پيش از ديدار فينال
ليگ جهاني واليبال نشســته ،ديدار رده بندي ميان
دو تيم اوکراين و بوسني برگزار شد که طي آن تيم
بوسني به برتري دست يافت و جايگاه سوم را از آن
خود کرد.

بررسي عملکرد دولت
در زمينه آب در ماههاي
اخيــر نشــان ميدهد
دولت هنــوز آن طور
که شايسته است براي حل بحران آب
تالش نکرده است.از حدود سه ماه پيش
نمايندگان مجلــس به ويژه نمايندگان
استان اصفهان نسبت به بحران آب در
اين استان هشدار دادند و حتي در صحن
علني مجلس نيز تذکرات جدي در اين
زمينه مطرح شد .اين موضوع در جلسه
هيات دولت نيز طرح شد و  20نماينده
مجلــس در نامهاي بــه رئيس جمهور
خواستار توجه دولت به بحران کم آبي
در کشور به ويژه در مناطقي خاص چون
استان اصفهان شدند.اما متاسفانه تعلل
دولت در اين زمينه ســبب شد در حال
حاضر آب برخي از مناطق و شهرهاي
استان اصفهان بيش از سه روز قطع باشد
و مردم با مشــکالت بهداشتي فراواني
مواجه شــوند.انتظار نمايندگان مجلس
و مردم از دولت اين اســت که پيش از
آنکه موضوعي به مرحله بحراني برسد
براي حل آن اقدام کند و در زمينه آب نيز
انتظار نمايندگان مجلس اين است که
دولت به وظيفه خود عمل کند .در اين
زمينه ذکر اين نکته ضروري اســت که
هر چند بارندگيهاي اخير ميزان ذخيره
آب پشت ســدها را از  154ميليون متر
مکعب به  169ميليون متر مکعب رساند،
اما اين ميزان آب نســبت به متوســط
بارندگيها و ذخاير آب ســال گذشــته
بسيار کمتر است و بحران آب در منطقه
جدي است .از سوي ديگر دولت موظف
است با کشاورزاني که به دليل کم آبي
کشت نکردهاند و قرار است خسارت آنان
را بپردازد  ،شفاف و بدون تبعيض عمل
کند.در مواردي دولت درباره کشاورزان
از جمله کشــاورزان اصفهاني تبعيض
آميزعمل کرده است.به عنوان مثال به
کشاورزان شرق اصفهان خسارتهايي
را پرداخت کــرده که موجب نارضايتي
کشاورزان غرب اســتان شده است.به
هرترتيب و در مجموع بايد گفت مردم
و نمايندگان به ويژه در استان اصفهان
از عملکرد دولت راضي نيستند و انتظار
دارند دولت با اســتفاده از شــفافيت و
سرعت عمل مشکالت ناشي از بحران
آب را در منطقه استان اصفهان و البته
استانهاي درگير کم آبي برطرف کند.

