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پرسپولیسبهکمکپیروزیهایخفیف
همچنانمدعیجدیقهرمانیاست

اقتصاد برانکو!

مدارس را مزین کنید
به نمازخوانی نوجوانان

آدرنالین 11

همین صفحه

کدام قدرت برای رهبری جهان مناسب است؟

عصر بیهویت

آیا راه ایران و اروپا
از هم جدا خواهد شد؟

ایراندر پیCFT
ارو پادر اندیشه 2231

نیویورکتایمز در مقالهای خواندنی نوشــت:
خودشیفتگیکهترامپدرمنشخودنهادینهکرده،
به آشفتگی و غبار تغییرات گسترده جهانی دامن
زده و سیستم جدیدی در دنیا در حال شکلگیری
است.امافرماینسیستمهنوزقابلتشخیصنیست.
گاهی انگار اژدهای چند سر در حال ظهور است و از
هر ســرش صدایی بر میآید و هر سر با سر دیگر در
نزاعاست.بااینوجودشایدوعدهدهکدهجهانیقرن
بیست و یکم را دستکم گرفتهایم و باید به آن امید
داشتهباشیم.بعدازدورانجهاندوقطبی(شوروی
-آمریکا)وبعددنیایتکقطبی...

درحالیکه در ایران ماههاست اختالفنظر بر سر
الیحه پیوستن ایران به  CFTباال گرفته و مجلس
دیروز زیر سایه ســنگین همین اختالفات آخرین
ایرادات شورای نگهبان به این الیحه را اصالح کرد
تا نظر اروپا را برای حمایت مالی از ایران تامین کند،
کشــورهای اروپایی به همراه دیگر اعضای شورای
امنیت،برایبررسیآزمایشهایموشکیبالستیک
ایران تشکیل جلسه دادند .فرانسه ،انگلیس و آلمان
ابرازنگرانیکردهاندوآمریکاخواهانمحکومیتاین
آزمایشها و بازگشــتن تحریمهای شورای امنیت
علیهایراناست؛تحریمهاییکهاگربرگردند،دست
 CFTرا هم خواهند بســت .دیروز مجلس شورای
اسالمی به بررسی ایرادات22گانه شورای نگهبان
به الیحه  CFTیا همان الحاق ایران به کنوانسیون
مبارزه با تامین مالی تروریســم پرداخت؛ بخشی از
آنایراداترابا 125رأیموافق 59،رأیمخالفو...

جهان 5

پلیس شهرکرد و آبادان فاش کردند

دزدیهایسریالی
دختروپسرهمیشهمسافر
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سفر کن و پول در بیار!

نگاهیبهراههای
ب درآمد در سفر
کس 
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گردشگری 9

خبر

پیام مقام معظم رهبری به بیست و هفتمین اجالس سراسری نماز

مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان

حضرت آیتاهلل خامنهای در پیام به بیست
و هفتمین اجالس سراسری نماز ،این اجالس
ساالنه را نشان ه حقگزاری در برابر فریضه نماز
خواندند و درباره اهمیت نماز افزودند :نماز آنجا
که با خشوع و حضور گزارده شــود جامعه را به
صالح و سداد در زبان و عمل می کشاند و اعتال
میبخشد.
متن پیام رهبر انقالب اســامی به بیست و
هفتمین اجالس سراســری نماز که در استان
سمنان برگزار شد و آیتاهلل شاهچراغی نماینده
ولیفقیه در این استان ،آن را قرائت کرد به شرح
زیراست:

بسماهللالرحمنالرحیم
وصلیاهللعلیمحمدوآلهالطاهرین
اجالس ساالن هنماز از سویی نشان ه حقگزاری
دربرابر فریضهای استکه میتواندبرهم هاعمال
وفرایضدیگر،روحبدمدوآنهاراکارآمدکند«:إن
ُق ِبلَت ُقبِلَ ماسِ واها»وازسویدیگرخدمتبزرگی
استبهآنانکهحقِّ اینهدی هالهیراندانستهودر
آن سهلانگاری میکنند .نماز آنگاه که با خشوع
و حضور گزارده شود جامعه را به صالح و سداد در
زبانوعملمیکشاندواعتالمیبخشد.
بخشمهمیازگرفتاریهاوآلودگیهایمابر
اثرنپرداختنبهاینحقیقتهشداردهندهاست.

از این رو ترویج نماز با هم ه شــیوههای اثرگذار،
در شــمار وظایف بزرگی است که همه باید بدان
اهتمام ورزیم و شما دستاندرکاران این اجالس
بویژه عالم مجاهد جناب حجتاالســام آقای
قرائتیبحمداهللدراینراهازتوفیقالهیبهرهمند
شدهاید.
آموزش و پرورش میتوانــد در این عرصه از
اثرگذارترینها باشــد .مدارس را مزین کنید به
نمازخوانی نوجوانان؛ این برترین تضمین برای
سالمتیآیندهجامعهاست.
والسالمعلیکمورحمةاهللوبرکاته
سیدعلیخامنهای

روحانی:

مذاکره اروپا با ایران درباره توان دفاعی قابلقبول نیست
رئیسجمهــوری بــا تاکید بــر اینکه اگر
دشمنان در برابر حرف حق ما سر فرود آورند،
میتوانیم بــا آنها صحبت کنیــم ،اظهار کرد:
اروپا هم باید در برابر ســخن حق تسلیم شود؛
با صراحت به آنها گفتهایم که اگر بخواهند با ما
راجع به توان دفاعیمــان حرف بزنند ،برای ما
قابل قبول نیست.
بــه گــزارش ایســنا ،حســن روحانــی
رئیسجمهوری عصر چهارشــنبه در جریان
ســفر اســتانی کاروان تدبیر و امید به استان
سمنان ،در جلسه شــورای اداری این استان
با اشــاره به اقدامــات دولت بــرای حمایت
از حقوقبگیــران و اقشــار ضعیــف جامعه،
گفت :در بودجه ســال  ۹۸تالش کردهایم که
حقوقبگیران ثابت در سال آینده شرایط بهتری
پیدا کنند .همچنین برای امســال بستههایی
حمایتی پیشبینی کردهایم که مرحله نخست
آن در حال پرداخت اســت و تا پایان سال نیز
مجددا این بسته حمایتی پرداخت خواهد شد.
وی با بیــان اینکــه ارائه این بســتههای
حمایتی به مــردم ،برای آن اســت که مردم

بتوانند نفسی راحت بکشند تا از شرایط فعلی
عبور کنیم ،اظهار کرد :این اقدامات به معنای
این نیســت که مــا در سیاســت خارجی کار
نمیکنیم و با دنیا قهر کردهایم؛ امروز ما در این
حوزه بصورت مــداوم کار میکنیم و حتی اگر
آمریکا هم در برابر حق سر فرود آورد و تسلیم
حق شود ،با آمریکا هم صحبت میکنیم.
رئیسجمهوری با طرح این پرسش که مگر
قبال با آمریکا مذاکره نکردهایم؟ ادامه داد :قبال
هم با آمریکا صحبت کردهایم؛ در برجام و بعد از
آن نیز با آنها صحبت کردیم و االن نیز موردی
است که اگر شــرایط فراهم شود ،ممکن است
صحبت کنیم.
روحانی با تاکید بر اینکه همه این اقدامات با
هماهنگی کل نظام انجام میشود ،خاطرنشان
کرد :فکــر نکنید که دولت در پشــت پرده در
حال انجام کاری اســت؛ تمام تصمیمات مهم
سیاست خارجی در شــورایعالی امنیت ملی
مطرح و مباحث مهــم این حوزه بــا رهبری
هماهنگ میشود.
وی با تاکید بر اینکه اگر دشــمنان در برابر

حرف حق ما ســر فرود آورند ،میتوانیم با آنها
صحبت کنیم و مسائل را حل کنیم ،اظهار کرد:
مذاکره کردن بی موقع برای کشور خطرناک و
مانند چیدن میوهای نارس است .زمان مناسب
که برســد ،اگر دنیا تسلیم حق شــود ،ما اهل
مذاکره و صحبت کردن هستیم.
رئیسجمهوری با اشــاره بــه طرح برخی
اظهارات از سوی سران تعدادی از کشورهای
اروپایی درباره مذاکره با ایران در موضوع توان
دفاعی ،تصریح کرد :اروپا هم باید در برابر سخن
حق تسلیم شود؛ با صراحت به آنها گفتهایم که
اگر بخواهند با ما راجع به توان دفاعیمان حرف
بزنند ،برای ما قابلقبول نیست و ما درباره توان
دفاعی و دفاع از کشور خود صحبتی نخواهیم
کرد و معتقدیم که این توان باید ارتقا یابد.
روحانــی در ادامه گفت :به دلیــل آنکه در
زمینه دفاعی کمتر صحبــت میکنید ،مردم
فکر میکنند که دولت در این حوزه کم گذاشته
است ،اما دولت طی  ۵ســال گذشته ،حداقل
به اندازه  ۱۲ســال قبل در زمینه ســاحهای
استراتژیک کار کرده است.

