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چرتکه3

 رهبر انقالب در دیدار 
جمعی از دست اندرکاران مراسم حج:   

 افشای توطئه صهيونيست ها 
از ضروریات حج است

سياست 2

  قطع دوربین های 
فراپادمانی آژانس در ایران 

 کمالوندی: رفتار آژانس 
مناسب همکاری نيست
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 شگفتی های تبلیغات نفتی دولت سیزدهم ادامه دارد!

  تکذیب توافق »هنگام« 
از سوی شریک استراتژیک

سياست 2

چرتکه 3

 سکوت افتا و سردار جاللی 
یک هفته پس از حمله به زیرساخت های شهرداری 

 پدافند 
غیر سایبر!

اینکه مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران 
تمام راسته بازار استکبار جهانی را یک جا جمع کند 
و هک سیســتم های شــهرداری و حمله سایبری 
به ســامانه های آن را برنامه موساد، منافقین و تمام 
ضدانقالب ها بداند یک موضوع است و سکوت عجیب 
سازمان پدافند غیرعامل و سایر دستگاه های مسئول 
در حفاظت ســایبری از زیرســاخت های کشور، 

موضوعی دیگر.
حمالت سایبری به سامانه های ایرانی در سال های 
اخیر شدت و گستردگی بیشــتری گرفته و برخی 

کارشناسان، آخرین مورد آن یعنی حمله به زیرساخت  
فناوری اطالعات شــهرداری تهران که بیش از پنج 
هزار دوربین کنترلی و ۱۵۰ ســامانه شهرداری را از 
دسترس خارج کرده؛ گسترده ترین، پیچیده ترین و 

ترکیبی ترین عملیات سایبری علیه ایران می دانند.
به نظر می رســد حتی با وجود مصوبه هایی که 
برای امنیت سایبری تعریف شــده  است؛ وضعیت 
مقابله با تهدیدات ســایبری، حفاظت از اطالعات و 
مدیریت مخاطرات و صیانت از حریم خصوصی افراد 

به هیچ عنوان مطلوب نیست...

مدارس و بیمارستان های ناایمن اخطار 
آتش نشانی گرفته اند، اما امکان تعطیلی ندارند؛      

 حضور ناگزیر 
در فضاهای نامطمئن

نگاهی به »باغ« حسن معجونی

لوپاخین ها را دریابید

قهرمانی خاتون های فوتبال یک هفته 
زودتر از پایان لیگ

زلزله ای از  بم!

عکس های مقامات ایرانی با لوان جاگاریان 
تحقیرآمیز تلقی شد  

 حاشیه های 
جشن سفارت روسیه در تهران

محجوب مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگان را 
فاقد جایگاه فقهی دانست؛  

 استفتای خانه کارگر 
از مراجع عظام تقلید

 گفت وگوی تلفنی 
روسای جمهور ایران و روسیه 

درباره توافق هسته ای

دسترنج 4
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سياست 2

فرهنگ و هنر 8

سياست 2

رهبر انقالب با تأکید بر اینکه صهیونیســت ها 
بالی فوری و نقد جهان اســالم هستند، افزودند: 
افشای توطئه و طراحی صهیونیست ها از کارهای 

ضروری در حج است.
به گــزارش  مهر،آیــت اهلل خامنــه ای صبح 
چهارشنبه در دیدار دست اندرکاران حج امسال، 
حج را ستون زندگی انســان و دربردارنده پیام ها 
و درس های مهمــی برای ابعــاد مختلف زندگی 
فردی و اجتماعی انسان دانستند و بر لزوم تأمین 
امنیت همــه زائران بویژه زائــران ایرانی به عنوان 
مطالبه جدی جمهوری اســالمی از دولت میزبان 
تأکید کردند.ایشــان حج را برنامه مدبرانه الهی با 
زوایا و ابعاد و گستره ای متفاوت از سایر برنامه های 
دینی خواندند و گفتند: قرآن کریم حکمت حج را 
در یک جمله کوتاه »قیاماً للناس« یعنی ســتون 
زندگی بشر بیان می کند. حج در بردارنده تعالیم 
و تمرین هایی است که به بشر و نسل های پی در پی 
می آموزد چگونه ارکان زندگی خود را انتخاب کند.

 آیــت اهلل خامنــه ای »تعلیم همزیســتی«، 
»ساده زیســتی« و »اجتناب از گناهان و امور در 
دسترس اما نیازمند مراقبت« را از جمله درس های 
مهم حج برشمردند و در بیان چند توصیه افزودند: 
همه حجاج و همچنین مسئوالن حج قدر این نعمت 
بزرگ را بدانند و قدردانی آن هم عبارت است از نیت 

قربت برای خداوند و انجام امور به صورت محکم، 
متقن و همراه با ابتکار.

ایشان حجاج را به ایجاد آمادگِی درونی برای این 
سفر معنوی بســیار مهم و پرهیز از امور ناپسندی 
همچون بازارگردی سفارش مؤکد کردند و گفتند: 
سوغاتی واقعی سفر حج، قرائت قرآن، نماز و طواف 
در مسجدالحرام است و نباید وقت گرانبها را برای 

کارهای بیهوده هدر داد.

 آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به اینکه حج مظهر 
اتحاد امت اسالمی است، افزودند: باید همه تالش 
به کار گرفته شــود تا هیچ خللی به موضوع اتحاد 
مسلمانان وارد نشود زیرا ایجاد اختالف بخصوص 
اختالف میان شیعه و سنی از ترفندهای انگلیسی ها 
است. رهبر انقالب اســالمی، تماس های خوب و 
روشنگرانه با زائران کشــورهای دیگر و استفاده از 
قرآن و ُقّراء خــوب را از جمله زمینه های افزایش 
اتحاد برشمردند. ایشان گفتند: دولت های عربی 

و غیر عربــی که برخالف خواســت ملت ها و برای 
خواســت آمریکا، به سمت عادی ســازی روابط با 
رژیم صهیونیســتی رفته اند، بدانند این نشست 
و برخاســت ها هیچ نتیجه ای نخواهد داشت جز 

استثمار آنها به وسیله رژیم صهیونیستی.
رهبر  انقالب فرمودند: دولت هایی که به سمت 
عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیستی رفته اند، 
بدانند این نشست و برخاســت ها هیچ نتیجه ای 
نخواهد داشــت جز اســتثمار آنها به وسیله رژیم 
صهیونیستی.آیت اهلل خامنه ای به وظایف سنگین 
دولت میزبان و لزوم عمل این دولت بر اساس مصالح 
دنیای اسالم نیز اشاره کردند و گفتند: تأمین امنیت 
همه زائــران به ویژه زائران ایرانــی و جلوگیری از 
تکرار فجایع گذشــته و همچنین تجدید نظر در 
افزایــش هزینه ها، از مطالبــات جدی جمهوری 

اسالمی است.
ایشــان در پایان از مســئوالن حج درخواست 
کردند موضوع کاهش ایام حج را در دستور کار خود 

قرار دهند و برای آن راه حلی بیابند.
در ابتدای ایــن دیدار، حجت االســالم نواب، 
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و حســینی 
رئیس سازمان حج و زیارت گزارشی از تدارکات و 
برنامه های در نظر گرفته شده برای برگزاری مراسم 

حج امسال بیان کردند.

رئیس جمهور با اشاره به برخی گالیه های مردمی 
نسبت به دهک بندی ها برای پرداخت یارانه، از وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست دهک بندی ها مورد 
بررسی قرار گیرند و تاکید کرد که در این زمینه باید به 

عدالت عمل کرد.
به گزارش ایلنا، ســید ابراهیم رئیسی در جلسه 
چهارشنبه هیأت دولت با اشاره به برخی اعتراضات 
نسبت به دهک بندی ها در اجرای طرح مردمی سازی 
و عادالنه ســازی یارانه ها، به وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی مأموریت داد با تعیین یک تیم کاری به سرعت 

دهک بندی ها بررسی شوند و تاکید کرد که در پرداخت 
یارانه باید به عدالت عمل کرد.

وی در ادامه »پیگیــری مجدانه« را رمز موفقیت 
در انجام کارها دانســت و تأکید کرد: اگر یک تصمیم 
یا مصوبه به طور جدی پیگیری نشود هر قدر نیروی 
انسانی و بودجه به کار گرفته شــود باز هم کار پیش 
نمی رود و در حد یک صورتجلسه بر روی کاغذ می ماند.

رئیس جمهور همچنین با اظهار تاسف از رخداد 
خارج شــدن قطار از ریل در مسیر مشــهد به یزد، 
درگذشت تعدادی از هموطنان مان را در این حادثه 

تسلیت گفت و دستوراتی برای تسریع در رسیدگی به 
علل این واقعه و رسیدگی به مجروحان و بازماندگان 
درگذشتگان آن صادر کرد.رئیسی در آغاز سخنان خود 
با تبریک والدت با سعادت امام رضا)ع( و تبیین مفهوم 
حدیث مشهور سلسله الذهب آن حضرت، تصریح کرد: 
والیت مهم ترین موضوع در جامعه اسالمی است و تمام 

پیشوایان دینی بر مسأله والیت حقه تأکید کرده اند.

دیدار

خبر

رهبر انقالب در دیدار جمعی از دست اندرکاران مراسم حج:

افشای توطئه صهیونیست ها از ضروریات حج است

رئیسی در جلسه هیأت دولت:

در پرداخت یارانه باید به عدالت عمل کرد

 بعد از متروپل؛ تصادف قطار مشهد- یزد  با بیل مکانیکی
22 کشته و 86 مصدوم به جا گذاشت  

 آه از غمی که تازه شود
با  غمی  دگر

شهرنوشت 6

آدرنالين 7


