
گروه اجتماعی: بارش برف مردم بســیاری استان ها و شهرهای 
ایران را غافلگیر کرد. این برف که ســبب تعطیلی مدارس و در خانه 
ماندن مردم برخی از این شــهرها شده، در تردد روزانه مردم اختالل 
ایجاد کرده است.با آغاز بارش برف و کوالک در کشور، ۷۰ خودرو و 

۲۵۰ نفر در کوالک گیر افتادند که با تالش امدادگران، نجات یافتند.

حســین درخشان، ســخنگوی  امداد و نجات هالل احمر از 
بارش برف و وقوع کوالک در آذربایجان غربی و شــرقی و اردبیل 

خبر داد.
وی گفت: از یکشــنبه شــب و به دنبال بارش شــدید برف در 
جاده های برفگیر این 3 اســتان، ۲۵۰ نفر و ۷۰ دستگاه خودرو در در 

برف گیر افتادند که توســط امدادگران سازمان امداد و نجات، نجات 
یافتند.

درخشان به رانندگانی که قصد عبور از مناطق سردسیر و برفگیر 
کشور را دارند توصیه کرد تا وسایل گرمایشی و زنجیر چرخ به همراه 

داشته باشند.

گروه ایران: وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به حمایت 
ملــت ایران از ملت و دولت لبنان گفت: مــا مجموعه ای از اقالم دفاعی 
را برای مقابله با داعش و گروه های تکفیری تروریســتی در اختیار ارتش 

لبنان قرار خواهیم داد و این تجهیزات آماده ارسال است.
حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دیروز بعدازظهر 
در پایان دور دوم مذاکرات با وزیر دفاع لبنان در نشســت خبری مشترک 
اظهار داشت: در طول سه روز سفر معاون نخست وزیر و وزیر دفاع لبنان 
به ایران مسائل منطقه و تحوالتی که فضای امنیتی منطقه را در بر می گیرد 

مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
وی افــزود: امروز جریان تکفیری- صهیونیســتی مورد توجه همه 
کســانی اســت که دغدغه امنیت منطقه را دارند. این جریان با حمایت 
دنیــای غــرب و برخی کشــوهای منطقه قصد جنایت ضد انســانی  و 
همچنین تخریب و از بین بردن زیرساخت های کشورهای منطقه از جمله 

عراق و سوریه را داشته و گوش چشمی هم به لبنان دارند.
وزیــر دفاع گفت: این اراده در ایران وجود دارد که با این جریان نا 

امن ساز مقابله کند.
وی تاکید کرد: لبنان نیز به عنوان کشــوری تاثیرگذار در حوزه های 
مختلف از جمله امنیت منطقه محســوب می شــود و در سیاست خارجه 

جمهوری اسالمی، این کشور از جایگاه خاصی برخوردار است.
ســردار دهقان ادامه داد: از همین رو حمایت از ملت لبنان با کمک 
به تجهیز ارتش این کشــور برای مواجهه با جریان های داعش و تکفیری 

– تروریستی در دستور کار ما قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: ما مجموعه ای از اقالم دفاعی را برای مقابله با داعش 
و گروه های تکفیری تروریستی در اختیار ارتش لبنان قرار خواهیم داد و 

این تجهیزات آماده ارسال است.
وی افزود: ما بر اساس نیازمندی هایی که لبنانی ها اعالم خواهند کرد 
به این کشور کمک ارسال می کنیم و تاکید می کنم که این تجهیزات برای 

مبارزه با گروههای تکفیری – تروریستی و حمایت از مردم و دولت این 
کشور ارسال می شود.

سردار دهقان خاطرنشــان کرد: البته ارسال این اقالم دفاعی پس از 
گذراندن تشریفات و مراحل مورد نظر باید به تصویب دولت لبنان برسد.
وزیر دفاع گفت: ما آمادگی داریم در زمینه تجهیز، آموزش و انتقال 

تجربیات به ارتش لبنان کمک کنیم.
سردار دهقان در پاسخ به این سئوال که کمک های تسلیحاتی ایران 
به لبنان بیشــتر در چه زمینه هایی است اظهار داشت: این کمک ها عمدتا 

زمینی و برای مواجهه با جریانهای تروریستی است.
وی در پاســخ به این ســئوال که وزارت دفاع چــه برنامه ای برای 
تجهیز کرانه باختری با توجه به ســخنان مقام معظم رهبری دارند گفت: 
آنچه حضرت آقا درباره مســلح کردن کرانه باختری گفتند سیاست کلی 
نظام است و در همین زمینه نیز دستگاه ها وظیفه خود را انجام می دهند. 

همچنین هر جا الزم باشد از جریان مقاومت حمایت خواهیم کرد.
وی گفت: البته امروزه خود جریان مقاومت از اســتعداد و توانایی 

قابل قبولی برای تولید تجهیزات مورد نیاز خود بهره مند است.
دفاع در پاســخ به این سئوالی که پاســخ ایران به درخواست سایر 

کشــورهای منطقه به منظور کمک های تسلیحاتی چیست، تصریح کرد: 
ما اگر بخواهیم در این رابطه همکاری ای با ســایر کشورها داشته باشیم 
قرارداد خرید و فروش تســلیحاتی منعقد مــی کنیم اما کمک های ما به 
لبنان متفاوت اســت. این کمک ها برای مقابله بــا جریانهای تکفیری – 

تروریستی است.
سردار دهقان خاطرنشان کرد: آنچه که در اختیار لبنان قرار می دهیم 
برای یک اقدام فوری به منظور احتمال وقوع تهدید اســت که مســائل 

راهبردی نیز در این زمینه مد نظر قرار دارد.
ســمیر مقبل، معاون نخســت وزیر و وزیر دفاع لبنــان نیز در این 
نشست خبری اظهار داشت: بنده از دولت ایران و وزیر دفاع بخاطر توجه 

و میزبانی خوبشان تشکر می کنم.
وی با بیان اینکه در این سفر با برخی از مقامات ارشد ایران از جمله 
رئیــس جمهور، رئیس مجلس، دبیر شــورای عالی امنیت ملی و وزرای 
دفاع و خارجه دیدار و گفتگو داشــتیم، افزود: مسئوالن ایران همواره در 
این دیدارها بر حمایت از مــردم و ارتش لبنان و همچنین ارائه نیازهای 

تسلیحاتی به ارتش این کشور تاکید داشتند.
مقبل با اشــاره به بازدید هیات همراه خود از توانمندی های نظامی 
جمهوری اســالمی ایران گفت: ما در طول این مدت توانستیم از برخی 
از کارخانجــات دفاعی ایران بازدید کنیــم و از نزدیک با این تجهیزات 
آشنا شویم.معاون نخست وزیر لبنان با تاکید بر اینکه وزیر دفاع ایران در 
جریان این سفر با تامین نیازهای ارتش لبنان موافقت کرد، ادامه داد: این 
اقدام یک هدیه صددرصد خالص و بدون شــرط به ملت و دولت لبنان 
است که باید تشریفات آن به طور کامل انجام و در دولت لبنان مطرح و 

مورد تصویب قرار بگیرد.
وزیر دفاع لبنان در پایان تصریح کرد: در جلســه اخیر با وزیر دفاع 
جمهوری اسالمی ایران نیز ایشان بر حمایت کامل از دولت و ملت لبنان 

تاکید کرد.

دهقان:مجموعه ای از اقالم دفاعی آماده ارسال به لبنان است

کمک های تسلیحاتی برای مقابله با جریان های تروریستی

نوبخت در گردهمایی بزرگ مبلغان ماه محرم: 

هیچ کس نمی تواند از خطوط تعیین شده توسط رهبری جلوتر برود
افتتاح فروشگاه وقایع گستر فارس واردکننده 

رسمی ونماینده اپل درایران

گروه اقتصادی: فروشگاه وقایع گستر فارس واردکننده رسمی ونماینده اپل درایران با حضور جمعی از مسئوالن 
کشــوری، هنرمندان و بیش از 3۰ خبرنگار حوزه ICT در ســاختمان مرکزی شرکت افتتاح شد.در ابتدای مراسم 
نشست خبری افتتاح اولین مرکز رسمی اپل در ایران با حضورمسئولین و متولیان حوزه فناوری اطالعات و اصحاب 
رسانه در ساعت 18 برگزار گردید و ازاولین آیفون ٦ وآیفون ٦پالس قانونی واردشده به کشور جهت عرضه رونمایی 
شد. سپس اولین فروشگاه شرکت وقایع گستر با حضور جمعی از مسئوالن و مقامات کشوری در ساختمان مرکزی 
شرکت رسما افتتاح گردید. هیئت مدیره اتحادیه صوت وتصویر، رئیس وهیئت مدیره اتحادیه مخابراتی، جمعی از 
مسئولین عالی رتبه سازمان بازرسي و نظارت اصناف، بازرسي وزارت صنعت و معدن، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز، سردار زمانیان و سرهنگ سرلک ازاداره آگاهی ناجا، اتاق اصناف از جمله مسئوالنی بودند که در مراسم افتتاحیه 
حضور داشتند. رضا یزدانی و سام درخشانی که از هنرمندان به نام کشورمان هستند و بیش از 3۰ خبرنگار حوزه ی 
ICT کشور هم در این مراسم شرکت کردند.مراسم با بریدن کیک افتتاحیه توسط مدیر عامل محترم شرکت جناب 
آقای مهدی عبقری و آقای رضا یزدانی شروع شد و بعد از آن روبان افتتاح فروشگاه مرکزی توسط روسای دو اتحادیه 
بریده شد و شرکت کنندگان و دوست داران محصوالت اپل به داخل فروشگاه راهنمایی شدند و از محصوالت اپل 

در این فروشگاه بازدید نمودند.

گروه ایران: سخنگوی دولت گفت: هیچ  کس در 
این کشــور و دولت از سیاست ها و خطوطی که رهبر 

معظم  انقالب تعیین کرده اند، نمی تواند جلوتر برود. 
محمدباقــر نوبخــت پیــش از ظهر دیــروز در 
گردهمایی بزرگ  مبلغان مــاه محرم که به همت دفتر 
تبلیغات اســالمی حوزه علمیه قم در سالن اجتماعات 
مدرسه فیضیه  برگزار شد، اظهار کرد: در 3۵ سال گذشته 
دشــمنان هر چه توانستند برای حذف انقالب  اسالمی 
انجام دادند ولی موفق نشــدند و پس از این همه سال، 
ایران اسالمی نسبت به روزی  که نهضت را شروع کرد، 
در منطقه و سطح بین المللی در جایگاه رفیعی قرار دارد. 
وی افزود: انقالب اســالمی پــس از پیروزی در 
ظرفی با نام نظام جمهوری اســالمی قرار گرفت و  به 
همین دلیل تمام کسانی که با تفکر دینی مخالف بودند 
با نظام ایران وارد مجادله شــدند؛  جمهوری اســالمی 
ترکیبی از همه دستاوردهای خوب یعنی مردم ساالری 
و دین است. سخنگوی دولت با بیان اینکه همه مسئوالن 
ایرانی به واســطه رأی مســتقیم یا غیرمســتقیم  مردم 
انتخاب می شــوند، گفت: ساختاری در نظام جمهوری 
اسالمی تدوین یافته که در رأس آن  فقیهی عالم به همه 
مسائل دینی و سیاسی قرار دارد و کشتی انقالب را در 

عرصه های  گوناگون هدایت می کند. 
وی ادامــه داد: انقــالب اســالمی به واســطه 

برخورداری از نعمت والیت فقیه، توانســت در عرصه 
 استمرار هم موفق عمل کند. 

نوبخت قوه مجریه را یکی از ارکان نظام جمهوری 
اسالمی دانست و گفت: طی سال های پس  از انقالب، 
دولت های مختلفی بر سر کار آمدند تا زیر نظر والیت 
فقیه، میراث بزرگ امام و شهدا  را پاسداری کرده و ایران 

اسالمی را مدیریت کنند. 
سخنگوی دولت افزود: از 14 ماه پیش، این بخش 
از نظام یعنی دولت باز هم توســط مردم  انتخاب شد و 
ملت ایران از بین شخصیت های مطرح که همه آنها جزو 
فرزندان انقالب به شمار  می روند کسی را انتخاب کردند 
که در کسوت روحانیت، کار خود را از حوزه آغاز کرد. 
وی بــا بیان اینکه ایــن دولت از همــان ابتدا با 
مشکالتی که دشــمنان نظام ایجاد کرده بودند روبه رو 
 شــد، گفت: زورگویی های بین المللی سبب شده بود 
تولید نفت خام از 4 میلیون به یک میلیون بشکه  کاهش 
یابد به همین دلیل شــخصی که مردم انتخاب کردند با 
یک چهارم منابعی که جمهوری  اسالمی توان استفاده از 

آنها را داشت کارش را شروع کرد. 
نوبخت خاطرنشان کرد: تمام تالش دشمنان اصیل 
ما این بود که از جمهوری اسالمی ایران و  اسالم ناب، 
یک چهره خشن و غیرمنطقی بسازند تا بتوانند ایران را 
در جهان به گونه ای نشــان  دهند که بگویند این کشور 

با این خشــونت نمی تواند از انرژی هسته ای برخوردار 
باشد. 

سخنگوی دولت با بیان اینکه نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی جمهوری اسالمی را مانند داعش  توصیف 
کرده اســت، گفت: دشمنان توانســته بودند بسیاری 
از کشــورها را هم در مورد ایــران به  تردید بیفکنند و 
بر همین اســاس، محدودیت و تحریم را آغاز کردند؛ 
در حال حاضر از 4 میلیون  بشــکه نفتی که می تواند به 

فروش برود فقط یک میلیون بشکه تولید می شود. 
وی افــزود: تــا پیش از تحریم هــا، 11۰ میلیارد 
دالر درآمد نفتی داشــتیم ولی امروز در بودجه  کشور، 
کمتر از 48 میلیــارد تومان از این طریق می تواند مورد 
اســتفاده قرار گیرد هرچند همه این  مبلغ هم در اختیار 
دولت نیست و تنها ۲۵ میلیارد دالر آن را دولت استفاده 
می کند البته  دشمنان سعی کردند بر روی قیمت نفت اثر 

بگذارند و آن را کاهش دهند. 
نوبخت با بیــان اینکه با همه ایــن تهدیدات و 
تحریم ها، جمهوری اسالمی همچنان مقاوم و  مستحکم 
ایســتاده اســت، گفت: آخرین حربه دشمنان برای در 
مضیقه قرار دادن ایران، کاهش  قیمت نفت اســت که 
برخی کشــورهای منطقه که نام اســالمی هم بر خود 
گذاشته اند، در این  راستا در خدمت آمریکا و مستکبران 

قرار گرفته اند تا جمهوری اسالمی محدود شود. 

ســخنگوی دولت تصریح کــرد: در حال حاضر 
طرحی در مجلس آمریکا در جریان است تا به تدریج 

 درآمد نفتی جمهوری اسالمی به صفر برسد. 
وی با اشــاره به حضور و ســخن گفتن منطقی 
مســئوالن جمهوری اسالمی با دنیا گفت: هیچ  کس در 
این کشــور و دولت از سیاست ها و خطوطی که رهبر 

معظم انقالب تعیین کرده  نمی تواند جلوتر برود. 
نوبخت با تاکید بر توانمندسازی همه اقشار از نظر 
اقتصادی خاطرنشان کرد: باید اقدامی صورت  بگیرد که 

دشمن نتواند بر مردم ایران فشار بیاورد. 
سخنگوی دولت افزود: همه تالش دولت این شد 
که آنچه برنامه اصالح امور اســت را به صورت  میان 
مدت پنج ساله و بلندمدت اجرایی کند؛ هر تحولی که 
خواهان آن در اقتصاد، فرهنگ،  اقتصاد و سیاست هستیم 
باید به وســیله برنامه پیش برود و در طول یک سال، با 

بودجه یک  ساله می توان آن را اجرایی کرد. 
وی بــا بیان اینکه اصالح امــور اقتصادی باید از 
بودجه شــروع شــود، گفت: به همین دلیل دولت در 
 آغاز کار، تالش کرد بودجه ای را تدوین کند که اهداف 
اقتصادی را محقق کند؛ مجلس همکاری  خوبی با دولت 
در زمینه اصالح بودجه داشت؛ پیش بینی دولت کاهش 
تــورم تا 3۵ درصد بود که  با اقدامات صورت گرفته تا 

33 درصد هم رسید. 

روزنامه سراسري صبح جمهوري اسالمي ايران

طراح برجسته خودروی 
آلمانی در ایران

 محکومیت سه عضو 
فتنه 88

صفحه3

صفحه2

 نیازمند 
تزریق اعتماد به 

جامعه هستیم

واکنش ترکان 
به کاهش قیمت 

جهانی نفت

روز خونین کربال
گروه جهان: کربالی معال در آســتانه ماه محرم، شــاهد ۵ انفجار 
تروریستی بود که در نتیجه آن بیش از ۲۰ نفر شهید شدند. این حمالت 
و انفجارهای بغداد پــس از موفقیت های اخیر ارتش عراق و مردم علیه 
تروریست ها رخ داد.روزهایی که ارتش و نیروهای مردمی عراق در چند 
جبهه شــمال و غرب و مرکز علیه گروهک های تروریســتی پیشروی ها 
و موفقیت هایی به دســت آوردند، تروریست ها حمالت انتحاری خود 
علیه مردم بخصوص شــیعیان را افزایش دادند. عراق روز دوشنبه شاهد 

چندین انفجار و حمله انتحاری خونین از جمله در بغداد و چهارگوشــه 
کربال بود. انفجار چندین خودرو بمب گذاری شــده مجموعا به کشته و 
زخمی شدن بیش از 8۲ نفر انجامید که سهم کربالی معال در آستانه ماه 
محرم الحرام، بیشتراز مناطق دیگر بود.سه انفجار از پنج انفجار کربال، در 
مناطــق تجاری کربال و در نزدیکی نهادهای دولتی رخ داد. این انفجارها 
به صورت متوالی و در مناطــق »باب طویریج« )دروازه طویریج(، »حی 
الحسین« )در مرکز کربال(، و »جسر الضریبة« )پل مالیات( رخ داد که در 

نتیجه آن 1٦ نفر شهید و 41 نفر مجروح شدند. ساعتی بعد نیز دو انفجار 
در »حی العباس« در شــمال و منطقه »ســیطرة السالم« در شمال غرب 
کربالء رخ داد و در نتیجه آن ۷ نفر شــهید و 1۵ نفر مجروح شدند و در 
مجموع تعداد شهدای کربال را به ۲۲  نفر افزایش داد.پیش از انفجارهای 
کربال نیز، 1۷ عراقی در حمله ای انتحاری که حسینیه »الخیرات« در مرکز 
بغداد را هدف گرفت، کشــته شدند. این حمله بعد از اذان ظهر، هنگامی 
که مردم مشغول ادای نماز بودند، رخ داد که در آن 33 نفر زخمی شدند.

بیش از ۸۰ نفر در انفجارهای دیروز عراق کشته و زخمی شدند؛
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احتمال دخالت ترکیه 
 در مرگ خبرنگار 

پرس تی وی 
گروه ایران: پرس تی وی بــه نقل از تحلیل گر 
آمریکایی از احتمال دخالت ترکیه در مرگ سرنا شیم، 

خبرنگار این شبکه خبر داد.
بخش فارســی پایگاه اینترنتی شــبکه پرس تی 
وی نوشــت: جیمز موریس، تحلیلگر سیاســی پایگاه 
America-hijacked.com ، بــا تاکید بر ضرورت 
تحقیقی شــفاف درباره مرگ سرنا شیم، افزود، سازمان 
اطالعــات ترکیه احتماال در این ماجرا دخالت داشــته 

است.
موریــس افزود: »شــنیدن خبر درگذشــت این 
خبرنگار بی نهایت ناراحت کننده است. بنظر من اجرای 
تحقیقی صریح و شفاف دربار مرگ وی بسیار اهمیت 

دارد.«
ایــن مفســر سیاســی تصریح کــرد: »وی 
شجاعانه ســرگرم تهیه گزارش از چیزی بود که 
مــن در پرس تــی وی در مرز ترکیه و ســوریه 
شــاهد بودم. وی حتی اخبــاری را در ارتباط با 
نحــوه حمایــت ترکیه از ســتیزه جویان داعش، 
نامــی که پرس تی وی و دیگر رســانه ها از این 
گروه نام می برند، منتشر کرد؛ این که این ستیزه 
جویان به ســوریه می روند و به جنگ داخلی در 

زنند.« می  دامن  کشور  این 
موریس از مرگ سرنا شیم به عنوان »پیام شومی« 
برای خبرنگارانی که اخبار سوریه را پوشش می دهند و 

یا قصد این کار را دارند، نام برد.

ادعای جدید 
مدیرکل آژانس 

انرژی اتمی 

 واکنش 
به اخبار برخی 

رسانه ها در مورد 
گروه جهان: مدیــر کل آژانس بین المللی انرژی حادثه اسید پاشی

اتمی می گوید پیشــرفت در روند تحقیق درباره برنامه 
هسته ای ایران کند است .

به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه دیلی استار یوکیا 
آمانو مدعی شد ایران هنوز همه اقدامات شفاف سازی 
را ، اجرا نکرده اســت . آمانو گفت به منظور حل همه 
مســائل باقی مانده ، بسیار مهم است که ایران به موقع 
و بر اســاس زمان مشخص ، همه اقدامات عملی مورد 
توافق بر اساس چارچوب همکاری را اجرا کند . آمانو 
در کنفرانســی در مقر آژانس بیــن المللی انرژی اتمی 
درباره پادمان های هسته ای، گفت آژانس در موقعیتی 
نیست که تضمینی معتبر درباره نبود مواد هسته ای اعالم 

نشده و فعالیت ها در ایران فراهم کند .
پیشــتر صالحی رئیس ســازمان انرژی اتمی  در 
گفتگو با واحــد مرکزی خبرگفته بود در نشســتی با 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره موضوع 
EBW )چاشنی های انفجاری( اعتراضمان را به آقای 
آمانو اعالم کردیم.صالحی ، افزود: ما تفاهم کرده بودیم 
با توجه به پاســخی که به پرســش های آژانس درباره 
EBW داده بودیم، آنان ایــن موضوع را خاتمه یافته 
تلقی کنند اما ایــن کار را نکردند یعنی می خواهند به 
طور نیم بند آن را خاتمه یافته تلقی کنند که ما اعتراض 
کردیم.وی گفت: درباره EBW قباًل بیشتر از دو تا سه 
سؤال مطرح نبود اما ناگهان تبدیل به ٦۰ سؤال شد که 

ما اعتراض کردیم.

گروه ایران: رئیس مرکز اطالع رســانی و امور 
بین الملل وزارت کشــور، گفت: متاسفانه برخی از 
رسانه ها با قرار گرفتن در دام دامن زنندگان به ایجاد 
فضای ناامنی در جامعه، اقدام به باز نشــر این اخبار 
کذب نموده اند؛ لذا به رســانه ها توصیه می شود از 
اخباری که مســتقیم با امنیت فکری و روانی جامعه 
مرتبط  است صرفا از مراجع رسمی و ذیصالح اقدام 

به انتشار اخبار نمایند.
رئیس مرکز اطالع رســانی و امــور بین الملل 
وزارت کشــور در واکنش به اقدام برخی از رســانه 
در انتشار اخبار نادرســت از ماجرای اسیدپاشی در 
اصفهان که منجر به تحریک افکار عمومی می شود، 
گفت: برخی از رســانه ها خبر از تکرار این حادثه و 
مصدوم شدن و فوت شدن 3 نفر از قربانیان داده اند 

که این خبر از اساس کذب است.
روح اهلل جمعه ای، ادامه داد: متاسفانه برخی از 
رسانه ها با قرار گرفتن در دام دامن زنندگان به ایجاد 
فضای ناامنی در جامعه، اقدام به باز نشــر این اخبار 
کذب نموده اند؛ لذا به رســانه ها توصیه می شود از 
اخباری که مســتقیم با امنیت فکری و روانی جامعه 
مرتبط  است صرفا از مراجع رسمی و ذیصالح اقدام 

به انتشار اخبار نمایند.
همچنین سردار حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی 
انتظامی وزیر کشــور با اشاره به حوادث اسید پاشی 
در اســتان اصفهان، گفت: دبیرخانه شــورای امنیت 
کشــور به محض اطالع از موضوع، شــورای تامین 
اســتان را موظف کرد به صورت ویژه با اســتفاده از 
تمام ظرفیت ها اعم از نیروهای انتظامی، اطالعاتی و 
امنیتی موضوع را پیگیری و ضمن شناســایی عاملین 

نتیجه را اعالم نماید.
دبیر شورای امنیت کشور با تاکید بر اینکه نیروی 
انتظامی نیز با حساسیت موضوع را در دستور کار قرار 
داده اســت، افزود: اقدام غیر امنیتی عامالن اسید پاشی 
باعث شده است برخی افراد با سوء استفاده از این ماجرا 
اقدام به تحریک افکار عمومی از طریق ارسال پیامک و 
یا نشر مطالب خالف واقع در فضای مجازی نمایندکه 
ضمن تاکید بر بی اساس بودن ادعاهای ارائه شده در این 
ابزارهای غیر موثق رســانه ای، این اطمینان را به عموم 
مــردم می دهیم که با تجمیع تالش ها به زودی تمامی 
ابعــاد حادثه و علل و انگیزه وقــوع آن به اطالع افکار 

عمومی خواهد رسید.
ذوالفقاری با اشاره به اینکه هیچ جریان سازمان 
یافتــه ای در کشــور در پس انجام چنیــن اقداماتی 
شناســایی نشده اســت خاطر نشــان کرد؛ عامالن 
تحریــک افکار عمومی نیز بخشــی از مجموعه این 

اقدام غیر امنیتی هستند.
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور تصریح کرد: 
بر اساس بررســی های اولیه که از سوی کارشناسان 
صورت گرفته اســت فرضیات مختلفی درباره علل 
این حوادث مطرح شده است که در حال حاضر نمی 
توان نظر قطعی اعالم کرد اما آنچه مسلم است چنین 
اقداماتــی با هرگونه انگیزه و قصدی خالف قانون و 
اقدامی مجرمانه و در جهت بر هم زدن امنیت روانی 
و روحی جامعه اســت که عوامــل آن برابر با قانون 

مورد تعقیب می باشند.

۷0 خودرو و ۲۵0 نفر در کوالک گرفتار شدند؛ 

برف پاییزی مردم راغافلگیر کرد

 انعقاد قرارداد 
ساخت ۲ نیروگاه 

 هسته ای با روسیه 
در مرحله نهایی

گــروه ایران: رییس ســازمان انــرژی اتمی 
از انعقــاد قرارداد ســاخت ۲ نیروگاه هســته ای با 
مشارکت روسیه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: 
 روس ها شریک بدقولی نیستند و قرارداد با آنها به 
مرحله نهایی رسیده اســت.به گزارش خانه ملت، 
علی اکبر صالحی رییس ســازمان انرژی اتمی،  گفت: قرارداد ساخت دو نیروگاه با روسیه در مراحل نهایی  
انعقاد قرار دارد که امیدواریم در آینده نزدیک انجام شود.رییس سازمان انرژی اتمی گفت:  این دو نیروگاه 
که برای ســاخت آن با روســها در حال مذاکره هســتیم نیروگاه هزار مگاواتی است.صالحی تصریح کرد: 
ســاخت یک نیروگاه امســال کلید می خورد و عملیات اجرایی نیروگاه بعدی پس از دو سال آغاز خواهد 
شــد.رییس ســازمان انرژی اتمی در این باره که می گویند روسها ســابقه خوبی ندارند و بدقولند،  گفت: 

روسها شــریک بد قولی نیستند و نباید با این دید به آنها نگاه کرد.


