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معاوناولقوهقضاییهمطرحکرد

کانالهایتلگرامیمسدودشده
توسطچهکسیبعدازچندساعت

مجددافعالشد؟
3

خوشرقصیجدیدترامپبرایبرجام

آیارئیسجمهورآمریکا
مجازبهبررسیلغو
توافقهستهایاست؟
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صفحه 2

زوم

یم
سن
ت

»شهر آفتاب« برای برگزاری سی امین نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران آماده می شود.

ک
تنی
سپو

ا

یک زن اتیوپیایی مس��یحی ارتدوکس در مراس��م فوت در 
صومعه دعا می کند

رنا
ای

در حاش��یه س��فر دیرهنگام روحانی به آذربایجان شرقی و 
بازدید از منطقه سیل زده غله زار آذرشهر

فرماندهکلقوادردیدارفرماندهانوجمعیازیگانهاینیروهایچهارگانهارتش:

ترسیدن از تشر دشمن 
اول بدبختی است

اگرکسیهممیخواهدبترسد،اشکالیندارد؛اماازطرفملتوبهحسابمردمنترسد
ترسمسئوالنازتهدیدوتشردشمن،دررابرایتجاوزوتعرضاوبازمیکند

انتخاباتبایدگسترده،سالم،پرشوروباامنیتبرگزارشود

سیاستروزروندنیازکشوربهمحصولبرنجرابررسیمیکند؛

حمایتازتولیدممنوع؛وارداتآزاد
هر چه ب��ه فصل کاش��ت برن��ج نزدیک تر 

کــش می ش��ویم و موجودی محص��ول داخلی در خـط
بازار کمتر می ش��ود، قیمت آن نیز گران تر 
می ش��ود که به گفت��ه مدیرکل دفت��ر غالت وزارت کش��اورزی 

هم اکن��ون از نظر تولید داخل��ی و واردات کمبودی در بازار برنج 
مش��اهده نمی ش��ود و قیمت منطقی این محصول نهایتا کیلویی 
۱۰ تا ۱۲ هزار تومان اس��ت. هرچند متولیان این نکته را بارها و 

بارها اعالم کرده و...

یمنهمچنانصحنهمقاومتدربرابر
ائتالفآمریکایی-عربستانیاست
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محمد صفری

اکنون که به زمان برگزاری انتخابات ریاس��ت 
جمهوری نزدیک می ش��ویم، مهمترین مطالبه ای 
که در س��طح جامعه از دولت آینده دیده می شود 

چیست؟
آنچه مس��لم اس��ت، این اس��ت که ب��ا اندک 
مطالع��ه در میان افکار عمومی می توان پی برد که 
مردم با توجه به ش��رایط کنونی چه خواسته ای از 

دولتمردان آینده دارند.
مطالبات اقتصادی مهمترین خواسته ای است 
ک��ه اکثریت م��ردم جامع��ه خواهان آن هس��تند 
و می خواهن��د وضعی��ت اقتصادی کش��ور به ویژه 
معیشت مردم یک بهبود حداقل نسبی داشته باشد 

و البته در زندگی آنها هم احساس و لمس شود.
شاید آمار و ارقامی که از سوی مراکز دولتی و 
اقتصادی درباره اوضاع و شرایط اقتصادی کشور یک 
نمودار زیبا و رو به رشد را نشان بدهد، اما واقعیت، 
آن چیزی نیس��ت که بر روی کاغ��ذ و نمودارهای 

مراکز آمار و اقتصادی کشیده شده است.
واقعیت زندگ��ی اکثریت مردم را باید در کنار 
آنها و با آنها دید و لمس کرد که آیا آن آمار و ارقام 

درست می گویند یا شرایط زندگی مردم؟!
موض��وع اقتص��اد، معیش��ت م��ردم و تولید و 
اش��تغال، امس��ال نیز به عن��وان مهمترین مبحث 
سخنان رهبر معظم انقالب در بارگاه حضرت امام 

رضا)ع( و پیام نوروزی ایشان بود.
نام گذاری س��ال تولید و اش��تغال برای امسال 
خط حرکت دولت بعدی را نش��ان داده و ترس��یم 
کرده اس��ت، چه دول��ت کنونی بتوان��د در رقابت 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری ۲9 اردیبهش��ت ماه 
پیروز میدان ش��ود و چه ف��رد دیگری، راه و روش 
برای دولت مش��خص شده و راه دیگری جز تولید 

و اشتغال ندارد.
دل بس��تن به نتای��ج توافق هس��ته ای باعث 
بسیاری از غفلت ها شد، امید دولت به برجام باعث 
ش��د تا بس��یاری از مسائل و مش��کالت اقتصادی 
کش��ور به تعلیق یا لغ��و تحریم ها گ��ره بخورد به 
همین خاطر دوران انتظار دولت برای رسیدن میوه 

برجام طوالنی شد و این میوه هم به بار نیامد.
می ت��وان یکی از نقاط ضع��ف دولت کنونی را 
دل بس��تن شدید به نتایج توافق هسته ای دانست، 
چرا ک��ه در خالل مذاک��رات هس��ته ای و پس از 
رسیدن به نتیجه ای که در داخل مطلوب بسیاری 

از دلس��وزان، کارشناسان، مردم و رهبری نظام هم 
نبود، اما امضاء شد.

اکن��ون که بیش از یکس��ال از اج��رای برجام 
می گذرد خوش��بین ها به آن متوجه می ش��وند که 
منتقدین توافق هس��ته ای چ��ه می گفتند و حرف 

حسابشان چه بود؟!
با همه این اوصاف، اکنون ش��رایط به گونه ای 
است که به نظر می رسد آمریکایی ها توقع داشتند، 
تحریم های فلج کننده برای فشار بیشتر به مردم و 
انق��الب بدون جنگ و درگیری نظامی کار را تمام 
کن��د. تحریمهای اقتصادی از ابتدا هم برای به زانو 

در آوردن انقالب اسالمی ایران وضع شد.
پاش��نه آش��یل همه کش��ورهای دنیا مسائل 
اقتصادی اس��ت اگر در این زمینه هر کش��وری با 
کمب��ود و ضعف اقتصادی روبرو ش��ود، تبعات آن 
می تواند گسترده شود. آنوقت دیگر نیازی به رفتار 

پرهزینه جنگ نخواهد بود.
می ت��وان ونزوئال را مث��ال زد که با تحریم ها و 
فشارهای آمریکا و عوامل داخلی، اوضاع این کشور 

در شرایط بسیار نابسامانی قرار دارد.
هم��گان فرام��وش نکرده اند که ش��عار رئیس 
محت��رم دول��ت کنون��ی زمان��ی ک��ه در تبلیغات 
انتخاباتی سال 9۲ به سر می برد، مسائل اقتصادی 
و بهبود وضعیت معیش��ت مردم و رونق اقتصادی 
بود. مهمترین عاملی هم ک��ه باعث پیروزی او در 
انتخابات ریاست جمهوری ش��د، همین شعار بود 
و اکنون هم که بر اس��اس برخی نظرس��نجی ها از 
محبوبیت دولت نزد افکار عمومی کاسته شده، باز 
هم به خاطر مسائل اقتصادی است اما این بار نه به 
خاطر ش��عارها و وعده های اقتصادی بلکه به خاطر 
اج��را نکردن آن ش��عارها و وعده هایی که در آغاز 

دولت به مردم داده شده بود.
اکن��ون ه��ر ک��دام از نامزدهای��ی ک��ه احراز 
صالحی��ت ش��ده و وارد میدان رقاب��ت انتخاباتی 
می ش��وند، بای��د ذه��ن خ��ود را بر روی مس��ائل 

اقتصادی کشور متمرکز کنند.
نامزدها باید برنامه محور باش��ند، برنامه ای که 
بتواند گره مش��کالت اقتصادی را ب��از کند و رونق 
اقتصادی را با ایجاد اشتغال و افزایش تولید به کشور 

باز گرداند واندکی از دشواری های مردم بکاهد.
ش��عار و وع��ده، دیگ��ر نمی توان��د رأی مردم 
را ب��رای نامزدی، جم��ع کند بلکه اف��کار عمومی 
خواه��ان نوعی تضمین از س��وی رئی��س جمهور 
منتخ��ب خواهند بود که تا چ��ه اندازه بر وعده ها، 

برنامه ها و شعارهای انتخاباتی خود پایبند است.
انتخابات ریاست جمهوری ۲9 اردیبهشت ماه 
۱396 را می توان رقابت نامزدهای احراز صالحیت 

شده بر سر مسائل اقتصادی دانست.
مردم هم اکنون در شرایط نامناسب اقتصادی 
قرار دارند و مسّکن هایی مانند افزایش حقوق ها یا 
پرداخت سود سهام عدالت با شکلی که برنامه ریزی 

شده است، نمی تواند کار ساز باشد.
رونق کس��ب و کار، ایجاد ش��غل و حمایت از 
تولید است که می تواند پیکر بیجان اقتصاد کشور 

را به حرکت وادار کند.

دادستانتهران:

اجازهنمیدهیم
حوادثتلخسال۸۸تکرارشود

دادستان تهران با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
در ۲9 اردیبهشت سال 96 و اعالم نتایج احراز صالحیت کاندیداها 
از س��وی ش��ورای نگهبان در هفته آینده، به بیان نکاتی خطاب 
به کاندیداه��ا و هواداران پرداخت و خاطرنش��ان کرد: جمهوری 
اس��المی ایران سال هاست که شاهد انتخابات مختلفی بوده است 
و امس��ال نیز این همت وجود دارد ک��ه انتخابات در چهار حوزه 

امنیت، رقابت، مشارکت و سالمت به خوبی برگزار شود.
عباس جعفری دولت آبادی  اولین نشست بررسی  آسیب های 
اجتماعی شهر تهران در سال 96 به همه کسانی که در فکر انجام 
اقدامات غیرقانونی پس از اعالم احراز صالحیت  کاندیداها هستند 

هش��دار داد با هرگونه تجمع، فراخوان ه��ای غیرقانونی، اقدامات 
ایذایی و اقداماتی که برخالف قانون توسط کاندیداها و یا رسانه ها 

صورت گیرد برخورد خواهد شد.
جعف��ری دولت آبادی هم چنین پلی��س را مکلف کرد که در 
زمینه برخورد با هرگونه قانون ش��کنی تمهی��دات الزم را فراهم 

کند.
وی با بیان این که عده ای فکر می کنند می توانند حوادث تلخ 
س��ال 88 را تکرار کنند، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی و سایر 
مسئوالن اجازه نخواهند داد عده ای برای برهم زدن امنیت کشور 

و انتخابات، تالش های واهی کنند.
دادستان تهران ضمن ابراز امیدواری برای برگزاری انتخاباتی 
باش��کوه هم چون س��ال های گذشته، یادآور ش��د: به طور قطع با 
هماهنگی مناس��ب بین دس��تگاه ها، انتخاباتی باش��کوه خواهیم 
داش��ت تا جهان بداند ایران یک کش��ور ب��زرگ و با مردمی آگاه 
است و نه تهدیدات خارجی و نه تالش عده ای در داخل نمی تواند 

عزم ملی آن ها را در پیشرفت متوقف کند.

تیم فوتبال پرس��پولیس که با پیروزی برابر ماشین س��ازی 
عنوان قهرمانی لیگ شانزدهم را به خود اختصاص داده بود در 
روز باال بردن جام پدیده را هم با شکست سنگین بدرقه کرد.

 نخس��تین دیدار از هفته بیست و هش��تم رقابتهای لیگ 
برتر از س��اعت ۱۷:۴۵ دقیقه دیروز بین تیم های پرس��پولیس 
و پدیده آغاز ش��د که این دیدار با برتری ۴ بر صفر تیم فوتبال 
پرس��پولیس به پایان رس��ید. کم��ال کامیابی نی��ا)۵۰(، علی 
علیپور)68(، مهدی طارمی)۷۰( و فرشاد احمدزاده)89( برای 

سرخپوشان گل زدند.
در این دیدار که در ورزشگاه مملو از تماشاگر آزادی برگزار 
ش��د و برای هر دو تیم کامال تش��ریفاتی بود، تیم میهمان در 
همان دقیقه اول می توانس��ت به گل برتری دست پیدا کند که 
س��یدجالل حس��ینی با تکلی عالی توپ را از روی خط دروازه 

دفع کرد.
تی��م پدیده ک��ه نمایش خوبی در نیمه اول داش��ت بازهم 
می توانس��ت دروازه س��رخ ها را با خطر ج��دی مواجه کند اما 

مدافعان پرسپولیس اجازه این کار را ندادند. 
در دقیق��ه ۱6 این بازی مهدی طارمی در بهترین موقعیت 
خ��ود با دروازه بان حریف تک به تک ش��د که ضربه را به بدن 
دروازه بان زد. طارمی شش دقیقه بعد دوباره در همین موقعیت 

قرار گرفت اما بازهم این فرصت را از دست داد.
در دقایق پایانی نیمه اول طارمی بازهم می توانست دروازه 
حریف را با خطر مواجه کند اما تعلل او باعث ش��د این فرصت 

هم از دس��ت برود. در یک دقیقه مان��ده به پایان بازی طارمی 
پشت محوطه جریمه بازهم صاحب موقعیت شد اما ضربه او از 

باالی دروازه به بیرون رفت.
در یک دقیقه وقت اضافه ای که داور گرفته بود تیم پدیده 
صاحب یک موقعیت خوب شد که شوت دیدنی اکبر ایمانی از 
پش��ت محوطه جریمه به تیر افقی دروازه پرسپولیس برخورد 
کرد و به بیرون رفت تا نیمه اول با تس��اوی بدون گل به پایان 

برسد.
با ش��روع نیمه دوم پرسپولیس بهتر از نیمه اول کار کرد و 
در شرایطی که تماشاگرانش هم فضای هیجانی را در ورزشگاه 
آزادی ایجاد کرده بودند موفق ش��د در طول ۲۰ دقیقه سه بار 

دروازه پدیده را باز کند.
ابتدا در دقیقه ۵۰ کمال کامیابی نیا ضربه برگشتی مهدی 
طارمی ک��ه به تیر دروازه برخورد کرده بود را با ضربه س��ر به 
گل تبدیل کرد. در دقیقه ۵8 علی علیپور این بار توپ فرش��اد 
احمدزاده که به ب��دن مدافع پدیده خورده بود را درون دروازه 
فرس��تاد تا خیال سرخ ها راحت ش��ود. اما این پایان کار نبود 
و مهدی طارمی در دقیقه ۷۰ از زاویه بس��ته برای س��ومین بار 

دروازه حریف مشهدی را باز کرد.
درحالی که تماش��اگران منتظر پایان بازی بودند فرش��اد 
احمدزاده در دقیقه 89 با پاس عالی سروش رفیعی گل چهارم 

را به ثمر رساند.
با این پیروزی پرسپولیس امتیازات خود را به 6۲ رساند.

پرسپولیسباگلبارانکردنپدیدهجامراباالیسربرد

سنگتمامشاگردانبرانکوبرایمیهمانانجشن


