ورزش��ي

پیام رهبر انقالب در پی شهادت جانباز
شهید سید نورخدا موسویمفرد

هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند ،بدون تردید بهشت بر او واجب شود .حضرت محمد

(ص)

سيــاس��ي اقتصــ��ادی اجتماعــ��ي فرهــنــگ��ي
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با وجود تحریمهای ظالمانه؛

فعالیت های بندری و
کشتیرانیایرانبهحیاتخود
ادامهمیدهد
اعضاي هيئت عامل سازمان بنادر و دريانوردي
تاکيد دارند که فعاليتهاي بندري و کشتيراني
کشور با تحريمه��اي جديد نيز تداوم خواهد
يافت.به گزارش مهر ،از ...
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«»FATF

همان قانون

نمايندگان مجلس و کارشناسان سیاسی به عمل نکردن قاره سبز درباره وعدههای برجامی اعتراض کردند؛
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اروپایی
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کاپیتوالسیون

است

صفحه2

حجتاالسالم ارفع مطرح کرد؛

محبتنسبتبهنبيمکرم
اسالم جهاني شده است

گ�روه فرهنگي:محبت نسبت به مقام پيامبر و
امامان معصومين عليهمالسالم در دنياي امروز
به طور گسترده در حال افزايش است .شاهد اين
ادعا ،گسترش چشمگير ...
صفحه6

حمله ارتش سرخ

ايران به قلعه

واکنش سرلشکر جعفری به اظهارات پمپئو؛

کشورهای اسالمی با دستان سردار
سلیمانی از لوث تروریست ها پاک شدند

 22آبان اعضاي شورا ،شهردار تهران را انتخاب خواهند کرد

مردود وزارت راه
در شهرداري تهران
چه خواهد کرد؟

فرمانده کل سپاه پاسداران گفت:
با دستان پ��اک و تدبير بي نظير
و هم��ت بلند قاسم سليماني اين
اسوه و الگوي مقاومت ،سرزمين
کشورهاي مظلوم اسالميمنطقه
از ل��وث وج��ود تروريسته��اي
تکفيري پاک شدند...
صفحه2

روسيه خواستار دريافت يورو
به جاي دالر از مشتريان نفتي خود شد
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ساموراييها

معاون اسبق وزير اقتصاد:

اگر توليد متناسب
با نقدينگي افزايش مييافت
تورم نداشتيم
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اعدام سلطان سکه
کمتر از يک ماه ديگر
صفحه5

روسيه خواستار دريافت
يورو به جاي دالر
از مشتريان نفتي خود شد

شرکته��اي ب��زرگ انرژي روسيه ب��راي دفع اثر
تحريمه��اي احتمال��ي آمريک��ا از مشتريان غربي
خ��ود خواستهاند ت��ا پول نفت و گ��از روسيه را به
جاي دالر به يورو بپردازن��د .به گزارش تسنیم به
نق��ل از رويترز ،شرکتهاي ب��زرگ انرژي روسيه
بر خريداران غربي خ��ود فشار آوردهاند تا به جاي
دالر از ي��ورو براي پرداختهايش��ان استفاده کنند
زيرا سعي دارد در برابر تحريمهاي احتمالي آمريکا
از خود محافظت کند .هفت منبع نفت دولتي گفتند
ک��ه شرکتهاي مهم غربي و تاج��ران با گازپروم
نف��ت و سورگ��وت نفتگ��از چ ،دومي��ن و سومين
توليدکننده بزرگ روسيه در مورد مفاد قراردادهاي
ف��روش نفت در سال  ،2019طي مذاکرات ساالنه
هفتههاي اخير توافق ندارند .در اوايل هفته جاري
مناب��ع تجاري اعالم کردند که رزنفت از خريداران
غربي نف��ت ميخواهد در شرايطي که تحريمهاي
آمريکا خريد و ف��روش را مختل کرده ،در صورت
عدم پرداخت در سال  2019جريمه بپردازند .طبق
گفته اين مناب��ع اکنون شرک��ت سورگوتنفتگاز و
گازپروم نفت ه��م با خريدارانشان ب��ر سر مسئله
جريمهه��ا و استفاده از ي��ورو به جاي دالر مشکل
دارن��د .يک��ي از اين منابع گف��ت «:اين بخشي از
همان روند است.صنع��ت نفت روسيه در حال کم
کردن خط��رات تحريمهاي جديد است .در عوض
خري��داران ادع��ا ميکنند که قادر ب��ه تحمل اين
ريسکها نيستند .ما داريم سعي ميکنيم راه حلي
پيدا کني��م ».روسيه از س��ال  2014پس از حمله
به شبه جزي��ره کريمه تح��ت تحريمهاي آمريکا
و اتحادي��ه اروپا قرار گرفت .اي��ن تحريمها مدام
گست��رش يافتند تا شام��ل شرکتها و بخشهاي
جدي��دي شدند ک��ه باعث ش��د شرکتهاي نفت
روسيه براي گرفتن وامه��اي خارجي مشکل پيدا
کنن��د .دولت والديمير پوتين امي��دوار بود از زمان
رياست جمه��وري دونالد ترامپ رواب��ط با آمريکا
بهتر شود ،ولي واشنگتن تحريمهاي جديدي وضع
کرد که شامل برخي ثروتمندان روسي هم ميشد.
اقتص��اد روسيه آم��اده موج جدي��دي از تحريمها
در هفتهه��اي آتي ميش��ود .شرکتها سعي دارند
ديگ��ر با دالر معامله نکنن��د و براي نيازهاي مالي
و تکنول��وژي خود ب��ه آسي��ا روي آوردهاند .طبق
گفت��ه چهار منبع صنعتي ،شرکت سورگوتنفتگاز از
خريداران خود خواسته آماده باشند که در قراردادها
ب��ه جاي دالر از يورو استف��اده کنند و تاکيد کرده
ک��ه خريدار آن مسئول هرگون��ه خسارت ناشي از
تحريمها هستند .تحريمها مهم نيستند خريداران
بايد راهي براي پرداخت پيدا کنند يا در عوض کاال
بخرند يا جريمه بپردازند.گازپروم نفت همچنين از
خري��داران خ��ود خواست از يورو استف��اده کنند و
مسئوليت مالي نقض قراردادها را در صورت اعمال
تحريمهاي جديد بر عهده بگيرند .

صفحه3

«شهيد زنده» آسمانی شد
سي��د نورخدا موسوي» جانب��از  ۱۰۰درصد لرستاني،
مشه��ور به شهيد زن��ده ايران که ب��ا شهادتش تمام
کشور تح��ت تاثير قرار گرفت ،که ب��ود؟ به گزارش
تسنی��م  ،تاريخ سراسر حماس��ه ايران اسالميسرشار
از جانفشان��ي شهيدان و ايثارگران��ي است که جان
در گ��روي دين ،ايمان و واليت نهادند و لرستان اين
روزه��ا داغدار فرزند رشيد خود است ،بزرگمردي که
در راه حق جانفشاني کرد و پاي دفاع از ميهن خويش
ايست��اد و پس از سالها جانب��ازي ،شامگاه سه شنبه
 15آب��ان درشب رحلت پيامبر اک��رم(ص) و شهادت
ام��ام حسن مجتبي(ع) شد.سيد نورخدا موسوي مفرد
يکم شهريورماه س��ال  1349در شهر خرمآباد چشم
ب��ه جهان گش��ود ،وي در س��ن جواني لب��اس سبز
پرافتخار ميهن را به تن کرد و پس از فارغالتحصيلي
در دانشگاه عل��وم انتظاميتهران مشغول به کار شد.
حاص��ل ازدواج سيد نورخدا و کبري حافظي دو فرزند
بهنام سيده زهرا و سيد محمد است؛ وي بعد از اتمام
دانشگاه افسري بههمراه خانواده مدتي ساکن تهران
ميشوند و سپس به خرمآباد آمده و پس از چند سال
زندگ��ي در خرمآباد ب��ه وي مأموريت داده شد که به
زاهدان برود.
مجروحيت سيد نورخدا در سال 87

سيد نورخ��دا به زاهدان اعزام ميش��ود و فرماندهي
يگان تک��اوري را بهعهده ميگي��رد؛ مأموريت او در
منطقه دوساله بود که حدود  1سال و  7ماه در زاهدان
زندگي کرده و حدود پنج ماه به پايان مأموريتش باقي
مان��ده بود که در  17اسفندماه سال  87در منطقه الر
با گروهک تروريستي ريگي درگير شده مورد اصابت
مستقيم تکتيرانداز دشمن قرار گرفت و يک گلوله دو
زمانه به سرش اصابت کرد.در عملياتي که با گروهک
تروريستي اش��رار عبدالمالک ريگي ملعون انجام شد
سيد نورخدا موسوي به درجه رفيع جانبازي نائل شد،
چن��د تن از محافظان اين سرزمي��ن مجروح شدند و
چندين نفر از همکارانش نيز به شهادت رسيدند.سيد
نورخدا موسوي مردان��ه در برابر دشمنان دين ايستاد
و فداک��اري کرد ،اين دالورم��رد لرستاني دوشادوش
ديگر رشيدمردان اين سرزمي��ن براي مقابله با گروه
ملعون ريگي حضور داش��ت که پس از دالوريهاي
بسيار از ناحيه سر مجروح شد؛ اولين نفري که در اين
عمليات خبر شهادتش اعالم شده بود سيد نورخدا بود
که بعداً متوجه شدند نبضش هنوز کار ميکند و پس

از ط��ي کردن يک مسير 85کيلومتري جاده خاکي با
ماشين حمل سربازان ،آقاسيد را به بيمارستان انتقال
داده بودن��د که بنا بر تعريف دوست��ان سيد ،براي باز
کردن مسير داخل شه��ر و در خيابانها دوستان وي
تي��ر هوايي شليک ميکردند تا مردم راه را باز کنند و
از داخل خيابانها کنار بروند.
جانبازي  100درصد سيد نورخدا در 36سالگي

اي��ن سيد لرستان��ي در سن  36سالگ��ي بهطور صد
درصد جانباز شد ک��ه در آن زمان سيده زهرا  7ساله
و محم��د  5ساله ب��ود ،وي حدود  10س��ال در کما
ب��ود .در اي��ن سالها سيد نورخدا در کش��ور به عنوان
«شهي��د زنده وطن» مع��روف شده ب��ود؛ او سالها
ساک��ت و آرام ب��هروي تخت قرار گرف��ت تا آيتي بر
آي��ات الهي ،الگو و سرمشقي ب��راي زمينيان باشد.در
اين چند سال همسرش مانند پروانه بر گرد همسرش
ميچرخيد و از او پرستاري ميکرد و منزلش زيارتگاه
دوستداران وي شده بود که با حضور در اين مکان ياد
او را گراميبدارند و ازجانگذشتگياش را ارج نهند و
مأمني براي آرامششان باشد.طي يک هفته اخير حال
جسمان��ي سيد نورخدا وخيم گزارش شد و با توجه به
تنگي نف��س شديدي که داشت پزشکان معالج ديدار
با اين سيد لرستاني را منع کردند و همسرش از همه
م��ردم ايران التماس دعا داشتن��د تا حال سيد نورخدا
بهبود يابد.اما سرانجام پس از سالها جانبازي ،بامداد
امروز در شب رحلت پيامبر اکرم(ص) و شهادت امام
حس��ن مجتبي(ع) اين شهيد زنده لرستاني به آسمان
پ��ر کشي��د و به همرزم��ان شهي��دش پيوست ،حال
خان��هاي که نو ِر خ��دا در آن پيچيده بود و نفسهاي
پدر دلگرميزه��را و محمد شده ب��ود بيفروغ شد و
فرزندانش با پيکر بيجان پدر خداحافظي کردند.
وقتي سيد نورخدا خبر شهادتش را داده بود

کبري حافظي همس��ر شهيد سيد نورخدا موسوي در
مورد شهادت شهيد اظهار داشت :حدود دو هفته قبل
از شهادت سيد نورخ��دا ،همرزم شهيد در درگيري با
گروه��ک ريگي ،ساعت  6صبح ب��ا ما تماس گرفت
و از ي��ک خواب عجيب گفت.وي ب��ا اشاره به اينکه
هم��رزم شهيد سي��د نورخدا از خبري ک��ه شهيد در
خواب به��ش داده بود سخن گف��ت و افزود :همرزم
آقا سيد گف��ت خواب ديدم سيد نورخ��دا حال خيلي
خوب��ي داشت و سرحال ب��ود روي تخت نشسته بود

که وقت��ي از سيد حالش را جويا ش��دم ،سيد نورخدا
گفت خبر خوشي دارم و ق��رار است شب چهارشنبه،
ش��ب رحلت جدم رسو اهلل(ص) و شهادت امام حسن
مجتبي(ع) نويد بهشت را بمن بدهند و قرار است من
ب��راي هميشه از تخت بلند ش��وم و معجزهاي اتفاق
بيفتد.همسر شهيد سيد نورخدا با اشاره به اينکه سيد
نورخ��دا در شبي که خود وعده شهادتش را داده بود،
آسماني ش��د ،گفت :افتخار ميکن��م که همسر سيد
نورخدا هستم و با عشق سالها کنار اين شهيد بودم و
ح��اال امانتي را که خ��دا بمن داده بود بعد از  10سال
به خداوند ب��زرگ برگرداندم.خانم حافظي با اشاره به
اينک��ه در اين سالها با همه وج��ود و با عشق از سيد
نورخ��دا پرستاري و مراقبت کردم ،عنوان کرد :من با
افتخ��ار سالهاي کنار سيد بودم و عزيز جانم را در راه
اسالم و انقالب دادم و حاضر هستم جان ناقابلم را در
راه اسالم ،انقالب و مقام معظم رهبري بدهم.
رواي�ت همس�ر ش�هيد س�يد نورخدا موس�وي از
سالهاي زندگي عاشقانه با شهيد

حکاي��ت عاشقانههاي کبري حافظ��ي همسر شهيد
سيد نورخ��دا موسوي را بسياري شني��ده و ديدهاند،
حکايت��ي از  10سال فداکاري و مردانه ايستادن زني
ک��ه با عشق از همسرش پرست��اري ميکرد؛ بانويي
صبور که بهتنهايي پرستاري از همسرش را بهعهده
گرفته و يار و همراه سيدي آسماني بود.همسر شهيد
موس��وي سال گذشته از  10سال پرستاري و زندگي
عاشقان��ه با شهي��د زنده گفته بود که ب��ار ديگر اين
مصاحبه را ميخوانيم.کب��ري حافظي ،همسر شهيد
سيد نورخدا موس��وي در گفتوگو با خبرنگار تسنيم
اظهار داشت :آقا سيد از هر نظر انسان ويژهاي بودند
و ازدواج ب��ا ايشان يک سعادت ب��راي من بود؛ من
عاش��ق همسرم بودم حتي ب��اور نميکردم يک روز
تحملکن��م آقا سيد مريض باش��د ،آقا سيد در محل
کار هم عزيز و براي همکارانش دوستداشتني بود،
او بسيار مؤمن و باشخصيت و براي همه قابلاحترام
ب��ود.وي اف��زود :در روزهاي نخس��ت مجروحيتش
امي��دي به زن��ده ماندن سيد نبود که ب��ا دعاي خير
مردم زن��ده ماندند و عالئم حياتي خ��ود را بهدست
آوردند؛ مج��روح شدن آقا سيد برايم سخت بود ولي
مجروحيت��ش را باجان و دل خري��دم ،با خدا معامله
کردم و با توکل به خدا و ائمه اطهار(ع) اين پرستاري
برايم شيرين است.

آمار بيک��اري در استانه��اي دورافتاده
و غير برخ��وردار متأسفانه به دليل عدم
توج��ه دقيق و واقعي دول��ت به مسئله
اشتغال ،امورات کشاورزي و دامپروري و
نداشتن برنامه درست براي بازارچههاي
مرزي،گذرهاي م��رزي و تبادالت کاال
و برنامهاي تدوينشده ،عملي ،شفاف و
اجرايي دولت ،بيکاري روزبهروز در حال
افزايش است ،آنچه را که دولت ميگويد
فقط شع��ار و ظاهرس��ازي است.هرروز
مردم از استانها و شهرهاي دورافتاده به
علت عدم اشتغال درست و آبرومند راهي
استانه��اي برخ��وردار و حاشيه شهرها
ميشون��د ،بنابراين دول��ت بايد به شعار
انتخاباتياش و برنامههايي که به مجلس
داده،همچني��ن وزرايي ک��ه هنگام رأي
اعتماد از مجل��س برنامه ارائه دادند بايد
عمل کنند و بر مسئله اشتغال را که يک
گسل هست براي کشور حساس باشند،
خدايي ناکرده اگر اين گسل بيکاري فعال
شود براي دول��ت و مملکت دردسرساز
خواهد شد.بنابراين مقصر اصلي افزايش
بيکاري موجب شخ��ص رئيسجمهور
است ،ما بايد درباره گسلها و نقاطي که
دشمن قسمخوردهي ما انگشت ميگذارد
بايد حساس،مهم و برنامهريز باشيم که
متأسفانه رئيسجمهور و تيم اقتصادي و
اشتغال��ي آن اين قسمت را به فراموشي
محض سپرده است.بنده بهعنوان نماينده
مردم و دوستدار نظام جمهوري اسالمي،
دوستدار دولت ،دلسوخته اين مملکت و
خدمتگزار مردم به دولت تذکر ميدهم
بحث اشتغال را جدي بگيرد و بهصورت
کوتاهم��دت ،ميانم��دت و بلندمدت در
جهت رفع اين معضل اجتماعي حرکت
کند و نگذارد نرخ بيکاري که در بعضي
از استانها ک��ه از ۳۰درصد تجاوز کرده
است باالتر رود.امروز يکي از مهمترين
دغدغههاي اقتصادي و اجتماعي کشور
ايج��اد اشتغال براي کساني است که در
پي کسبوک��ار هستند ولي کاري براي
آنها در کشور وجود ندارد؛ آمارهايي هم
که از سوي مرک��ز آمار کشور دراينباره
ارائه ميشود کمت��ر از ميزان واقعي آمار
بيکاري در کشور است.بايد تمام نهادهاي
اقتصادي دولت هم��ه و همه به شکل
منسجم ب��ا يکديگر در راست��اي ايجاد
اشتغال متحد و هماهنگ شوند.

عطوان:

تحريمهاي نفتي و اقتصادي ترامپ
عليه ايران در نطفه شکست خوردند

مع��اف ک��ردن هشت کش��ور از تحريمهاي نفتي اي��ران ايران «پاداش��ي» از سوي
رئيسجمهوري آمريکا نيست ،بلکه تسليم در برابر واقعيتهاي کنوني است .موضوع
قاب��ل توجه اين است که اين کشورها بخشي اعظم��ياز نفت ايران را وارد ميکنند
که بالغ ب��ر  ۲.۵ميليون بشکه در روز است .به گزارش تسنیم« ،عبدالباري عطوان»
تحليلگر مطرح جهان عرب در سرمقاله روزنامه فرامنطقهاي «راياليوم» نوشت :بعد
از مجوز اياالت متحده به افغانستان براي ادامه به واردات نيازهاي نفتياش از ايران
و مستثن��ي شدن آن از هرگونه مجازاتهايي به دلي��ل واردات برق از ايران ،به نظر
ميرس��د که بسته دوم تحريمهاي تحميل��ي آمريکا عليه دو بخش نفت و بانکداري
اي��ران مانند «پني��ر سوئيسي» پر از س��وراخ ،و تقريبا ناکارآم��د است.دولت «دونالد
ترامپ» رئيسجمهوري آمريکا ،که وعده کامال فلج کردن زندگي در ايران ،و اجراي
مجازات��ي براي جلوگيري از صادرات حتي يک بشکه از نفت اين کشور را داده است
تا مقدمهاي براي تسليم کردن ايران و مجبور کردن آن براي اجراي  12شروط باشد،
در موقعي��ت تمسخرآميزي قرار گرفته است؛ چرا ک��ه اين مجازاتها کارآيي و تاثير
خود را در همان روز آغاز اجرايش از دست داد.
بارزتري��ن شروط دولت ترامپ به ايران عبارتند از :متوقف کردن صنعت موشکي آن،
امتناع از حمايت از گروههاي مقاومت مانند «حزباهلل»« ،حماس» و «جهاد اسالمي»
و برچيدن سانتريفيوژهايي که براي غنيسازي اورانيوم استفاده ميشوند.معاف کردن
 8کش��ور از جمل��ه چين ،هن��د ،يونان ،ترکي��ه ،ايتاليا ،تايوان ،ژاپ��ن و کرهجنوبي از
هرگونه مجازاتها ،و اجازه دادن به آنها براي واردات نفت ايران «پاداشي» از سوي
رئيسجمه��وري آمريکا و دولتش نيست ،بلکه تسلي��م در واقعيتهاي کنوني است؛
بيشتر اين کشورها تأکيد کردهاند که به تحريمها پايبند نميمانند و به روابط تجاري
ب��ا ايران همچون روال گذشته ادامه خواهن��د داد .موضوع جالب توجه اين است که
اين فهرس��ت هشتگانه بخشي اعظمياز نفت ايران را وارد ميکنند که بالغ بر 2.5
ميليون بشکه در روز است.
با دستيابي دموکراتها بر اکثريت کرسيها در مجلس نمايندگان آمريکا ،رئيسجمهور
ترام��پ خودش را در معضلي بزرگ ميبيند؛ چرا که دموکراتها با اقدامات خصمانه
وي مبن��ي بر لغو توافق هستهاي ايران ،و اعمال تحريمهاي تجاري و نفتي بر ايران
مخال��ف هستند.ممکن است گفتن اين واقعي��ت ،عجوالنه باشد که ايراني ،که متاثر
از چني��ن تحريمهايي نشده بلکه با شدت اين تحريمها را به چالش ميکشد و حتي
تأکيد کرده است که آنها را دور خواهد زد ،از اين رويارويي در هفته نخستش «پيروز
بي��رون آمد» .اي��ن در نوع خود ،شکستي براي دونالد ترام��پ و همپيمانان اسرائيلي
و ع��رب آن است.اين حماقت آمريکايي در بدتري��ن حالتش ،چه بسا اين موضوع را
م��ورد تأکيد قرار ميدهد ک��ه شيوه متکبرانه کامال نتايج��ي معکوس ميدهد .مثال
همي��ن کرهشمالي نشست وزير خارجه خود ب��ا همتاي آمريکايياش را لغو کرد و به
غنيسازي ادامه ميدهد ،و يا چين ائتالفي با روسيه براي تضعيف کردن سلطه دالر
رهب��ري ميکند و همچنين تحريمهاي آمريکا عليه اي��ران تاثير و کارآمدي خود را
قب�لا از اينکه عمال اج��را شود از دست داد.عصر هژمون��ي آمريکا به سرعت رو به
فرسايش��ي ميرود؛ تاسفآور است که برخي عربه��ا همچنان تماميتخممرغهاي
خ��ود را در سبد آمريکا و همچنين اسرائيل ق��رار ميدهند در حاليکه يک روزي ،از
اين شيوه خودشان بسيار پشيمان خواهند شد.

بازگشت همه به سوي اوست

ي جناب آقای مهدی صالحی طاهری
همکار گرام 
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