
وعده های صادق 
ابوهادی! 

محمدرضا طالجوران
ابوهادی سال هاست که سوژه اصلی مراکز 
پژوهشی، تحقیقاتی و دستگاه های جاسوسی و 

امنیتی رژیم صهیونیستی است...
ابوهادی سال هاســت که ســوژه اصلی 
و دســتگاه های  تحقیقاتی  پژوهشــی،  مراکز 
جاسوســی و امنیتی رژیم صهیونیستی است، 
حتــی تیمی خاص مســئول تحلیل زبان بدن 
سیدحســن نصراهلل شده است، شاید به همین 
دلیل اســت که صهیونیســت ها هم همیشــه 
دبیرکل  ســخنان  برای  جداگانه ای  حســاب 

حزب اهلل باز می کنند.
آماده  مقاومــت  رزمندگان  گفــت  وقتی 
صدور فرمان آزادسازی بلندی های الجلیل در 
شمال فلسطین اشغالی باشید ولوله ای در میان 
صهیونیست ها افتاد؛ وقتی اعالم کرد مقاومت 
آماده هدف قرار دادن هــر هدف متحرکی در 
عمق آب های مدیترانه است تحلیل ها به سوی 

توان موشکی حزب اهلل رفت ...
همین رک گویی و عمل به گفته هاســت 
که موجب شده تا دوســت و دشمن به وعده 

های صادق او اطمینان داشته باشند.
ســخنانش را بــا صراحت مــی گوید و 
وقتــی پای عمل مــی افتد فرزندش پیشــگام 
می شــود، هادی که صهیونیســت ها مدت ها 
بعد از شــهادتش و در بحبوحه جنگ پیکرش 
را تحویل پــدر دادند تا مقاومت پدر را محک 

بزنند ...
همین رویکــرد باعث شــد روز به روز 
پایگاه مردمی ابوهادی نه تنها درمیان لبنانی ها 
بلکه در میان جهان عرب گسترش یابد و حتی 
رشــوه 500 میلیون دالر امریکا به برخی رسانه 
ها و سیاســتمداران لبنانی هم نتوانست چهره 

مقاومت را مخدوش کند.
اما حــاال درحالــی که مقاومــت مردانه 
در برابرموج تکفیری ها در ســوریه ایســتاده 
و معادالت محور صهیونیســتی - عربی را به 
چالش کشیده، پایگاه مردمی مقاومت در پشت 
جبهه هدف توطئه قرار گرفته اســت؛ از سنگ 
انتخابــات مجلس و  اندازی بــرای برگزاری 
رئیس جمهور گرفته تا تشدید نارضایی عمومی 
از طریق عدم ارائــه خدمات عمومی همچون 
بحران زباله و آلودگــی آب و عدم تامین برق 
... و در نهایــت مقصر جلوه دادن حزب اهلل در 

ایجاد خأل سیاسی در لبنان ...
به حساب  محدودیت ها  روزها  این  اما 
لبنانی ها هم رســیده اســت  بانکی  هــای 
بانک  امریکا در  بانکــی  اعمال تحریم های 
مرکزی لبنان موجب شــده تا حساب بانکی 
بخــش قابل توجهی از مــردم لبنان به بهانه 
ارتباط با حزب اهلل مسدود شود، رویکردی 
که عمال زندگی مردم را مختل کرده اســت 
و باز هم مقصر این ماجرا حزب اهلل معرفی 

است. شده 
تحریم هایی که طبق قانون مبارزه با تامین 
مالی حزب اهلل لبنان در امریکا اعمال شــده و 
بانک مرکزی لبنان که تحت سیطره کامل جریان 
امریکایی المستقبل است خود را ملزم به اجرای 
آن می داند و این طرح هم اقدامی جدید برای 
تشــدید نارضایی مردمی برای تخریب پشتوانه 

مردمی مقاومت در لبنان است.
ادامه در صفحه 2

محسن رضایی: داعشی ها از نسل ابن 
ملجم هستند 

دبیــر مجمع تشــخیص  ایــران:  گروه 
مصلحت نظام با بیان اینکه داعشــی ها از نسل 
ابن ملجم هســتند، تاکید کرد: باید ارزش های 
الهی را در جامعه تقویت کنیم که قابیل ها و ابن 

ملجم ها و داعشی ها پا نگیرند.
متن یادداشــت محســن رضایــی که در 
صفحه اینستاگرام شــخصی خود در این باره 

منتشر کرده، به شرح زیر است:
داعشــی ها از نســل ابن ملجم هســتند. 
شمشــیری که فرق علی )ع( را شکافت، فرق 

برادری و انسانیت و عدالت را شکافت.
ابن ملجم نیز از نســل قابیل بود که برادر 
خود را به دلیل قبولی در نزد خدای یکتا ســر 
برید. در آنجا نیز ســر برادری و انسانیت بریده 
شــد. برای اینکه ســرها بریده نشوند و دست 
ها قطع نگــردد، باید ارزش هــای الهی را در 
جامعه تقویت کنیم که قابیل ها و ابن ملجم ها و 

داعشی ها پا نگیرند.
بــرادری و عدالت و مهربانــی و دفاع از 
مظلــوم در مقابل ظالم و ایســتادگی در مقابل 
متجاوزیــن و تعــاون و یاری رســاندن، همه 

ارزش های الهی هستند.

شیوه های قدیمی ثبت اسناد در کشور 
کنار گذاشته می شود 

گروه اجتماعی: معاون رئیس قوه قضاییه 
به سیاست ســازمان ثبت اسناد و امالک اشاره 
کرد و گفت: سیاست ســازمان بر این است تا 
شــیوه های قدیمی مبتنی بــر مراجعات مکرر 
مردم را کنار گذارد که البته در این راســتا قدم 
هایی نیز برداشته شده تا با شیوه های مدرن به 

مردم خدمات ارائه دهیم.
افتتاح  مراســم  در  تویســرکانی  احمــد 
ساختمان ثبت اسناد و امالک ماهدشت کرج ، 
گفت: با بازنگری که  سال گذشته در تشکیالت 
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان صورت 
گرفته است تشــکیالت به خوبی ارتقا یافته و 
توســعه در بخش های دیگر نیز برنامه ریزی 

شده است.
تویســرکانی بر لزوم شــفاف سازی میان 
استان تهران و البرز تاکید کرد و گفت: تجمیع 
و تفکیک پرونده های ثبتی در مناطق به جهت 
ســاماندهی به وضعیت ثبتی باید مورد پیگیری 

قرار گیرد.
معاون رئیس قوه قضاییه از اولویت اجرای 
کاداس در البــرز خبر داد و افزود:  در شــروع 
ایجاد شــبکه تحدید حدود ملــی که در قانون 
جامع کاداس پیش بینی شــد، نخستین استانی 
که در کشــور این طــرح را اجرایی کرده البرز 
بوده است.رئیس ســازمان ثبت اسناد و امالک 
کشــور در ادامه با بیان اینکــه در حال حاضر 
دســتگاه ها برای اجرای فوری این طرح تجهیز 
شده اند، تصریح کرد: مستندات مالکیت دولت 
باید به صورت جدی ارائه شــود و اداره ثبت 
اســناد اســتان نیز در این خصوص  مکلف به 

پیگیری است.

گروه ایــران: جلســه شــورای حقوق و 
دســتمزد عصر یکشنبه به ریاســت معاون اول 

رئیس جمهور برگزار شد.
ریاســت  اطالع رســانی  پایگاه  گزارش  به 
جمهــوری، اســحاق جهانگیــری با اشــاره به 
جلسات مســتمر برگزار شده در روزهای اخیر 
برای ساماندهی به وضعیت نظام پرداخت حقوق 
و دستمزد، گفت: با دریافت کنندگان حقوق های 
غیرقانونــی و خارج از عــرف برخورد خواهد 
شــد چراکه انتظار جامعه و افکار عمومی نیز از 
دولت این اســت که پرداخت های غیرقانونی به 
خزانه بازگردانده شود و کسانی که در این زمینه 

مرتکب تخلف شده اند، عزل شوند. 
معــاون اول رئیس جمهور با تاکید بر لزوم 
ســاماندهی نظام حقوق و دستمزد کشور، اظهار 
داشــت: باید برای ســال 95 و نیز برای ســال 
های آینده در قالــب برنامه های کوتاه مدت و 
بلند مــدت، تصمیماتی در قالب قانون مدیریت 
خدمات کشوری اتخاذ شود تا دیگر امکان هیچ 
گونه پرداخت حقــوق های غیرقانونی و خارج 

از عــرف وجود نداشــته 
باشد.

همچنین  جهانگیری 
بــا تاکید بر لــزوم ایجاد 
حقوق  نظام  در  هماهنگی 
همه  کارکنان  مزایــای  و 
در  نظــام  های  دســتگاه 
قوای ســه گانه و ســایر 
نهادهــا و ســازمان های 
کرد:  خاطرنشان  کشــور، 
بر اســاس ماده 74 قانون 
مدیریت خدمات کشوری 
اجرایی  همه دستگاه های 
مشــمول  اینکه  از  اعــم 
باشند  قانون  این  مقررات 

یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع 
قانونی ذی ربط بــرای تعیین و یا تغییر مبانی و 
مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر 
نوع پرداخت جدید موافقت شــورای حقوق و 

دستمزد را کسب کنند.

رئیس  اول  معــاون 
جمهــور در همیــن باره 
بنابراین  کــرد:  تصریــح 
در  قانون  این  است  الزم 
نظام  های  دســتگاه  همه 
در قوای سه گانه و سایر 
های  ســازمان  و  نهادها 

کشور اجرا شود.
ســازمان  رئیــس 
مدیریــت و برنامه ریزی 
کشــور نیز در این جلسه 
های  بررسی  از  گزارشی 
صورت گرفته و جلسات 
بــرای  شــده  تشــکیل 
رســیدگی به نابســامانی 
موجود در نظام پرداخت حقوق و دستمزد ارائه 
کرد و به تشــریح پیشــنهادهای مطرح شده در 
این جلســات برای جلوگیری از تکرار تخلفات 
و پرداخــت های غیرقانونــی و خارج از عرف 

پرداخت.

تعــاون،  وزرای  کــه  جلســه  ایــن  در 
پرورش  و  آمــوزش  اجتماعی؛  رفــاه  و  کار 
و امــور اقتصــادی و دارایــی نیــز حضور 
داشــتند، گزارشی از رســیدگی ها و بررسی 
و  ها  دریافت  دربــاره  گرفته  های صــورت 
غیرقانونــی و حقوق های  هــای  پرداخــت 
غیرمتعــارف مدیران دســتگاه هــای اجرایی 
ارائــه و پیشــنهادهایی در جهــت جلوگیری 
از تکرار ایــن تخلفات و نیز ضرورت تعیین 
ســقف برای پرداخت حقوق و دریافتی های 

شد. مطرح  ارشد  مدیران 
در این نشســت همچنین مقرر شد رئیس 
ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی کشــور با 
دســتمزد،  و  حقوق  شــورای  اعضای  حضور 
با فوریت جمــع بندی و پیشــنهادهای نهایی 
پرداخت حقوق  نظام  برای ساماندهی  را  شورا 
و دســتمزد و جلوگیــری از تکــرار تخلفات 
صــورت گرفتــه در این خصــوص تدوین و 
بــرای طرح و تصویب نهایــی به هیئت دولت 

کند. ارائه 

گروه ایران: دادســتان عمومــی انقالب زاهــدان گفت: طبق 
اعترافات تروریســت دستگیر شــده وی عضو گروهک تروریستی 

انصار الفرقان بوده است.

محمــد مرزیه  در نشســت خبــری با اصحاب رســانه که در 
دادســرای عمومی انقالب برگزار شــد، با بیان اینکه پرونده گمرگ 
چابهار پس از سه سال ابتدای امسال وارد دادگاه شد که متهم اصلی 
این پرونده مدیرکل ســابق گمرگ بوده است،  اظهار کرد: مدیر کل 
سابق متهم به جرائمی مانند، ارتشاء، اختالس و قاچاق خودرو است  

که این پرونده در حال حاضر در حال بررسی است.
وی با اشاره بر اینکه در رابطه با این پرونده  به دستگاه قضایی 
اســتان فشار زیادی وارد شــده اما قاطعانه با افراد دخیل برخورد و 
شــبکه فساد اقتصادی کشف و منهدم شده است، عنوان کرد: بخشی 
از این پرونده به دادگاه اصل 49 ارسال و بخشی دیگر از پرونده نیز 

در شعبه 101 دادگاه جزایی زاهدان در دست بررسی است.
وی با در بخش دیگری از ســخنانش با بیــان اینکه قرارگاه 
قــدس به عنوان متولی امنیت در اســتان  با افرادی که از ســالح 
های مجاز اســتفاده نادرســت دارند، برخورد می کند عنوان کرد: 

در خصوص جمع آوری ســالح، شــورای تامین ورود پیدا کرده 
و افرادی که ســالح غیر مجاز دارند، در صورت تحویل مجازات 

شد. نخواهند 
مرزیــه تصریح کــرد: در حادثه درگیری نیــروی انتظامی با 
اعضای یک گروهک تروریســتی در ماه گذشــته در شهرســتان 
خاش چند تن به هالکت رســیدند و یک نفر از آنها زنده دستگیر 
شــد که طبق اعترافات وی، این افراد عضو گروهک تروریســتی 

انصار الفرقان بوده اند.
دادســتان زاهدان در خصوص زندانیان مربوط به استان که در 
خارج از سیســتان و بلوچستان نگهداری می شوند خاطر نشان کرد: 
در حال حاضر در سطح استان بیش از هفت هزار زندانی وجود دارد 
که با راه  اندازی اردوگاه ایرانشــهر بخشی از مشکالت زندان ها حل 
و زندانیان مربوط به اســتان که در دیگر زندان های کشور هستند، به 

این اردوگاه منتقل می شوند.

گروه ایران: تعرفه مکالمه، پیامک و اینترنت همراه مشــترکین 
همراه اول در کشور امارات کاهش یافت.

به گزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات سیار ایران، از 
روز سه شنبه ۸تیرماه، در کشور امارات، تعرفه مکالمه همراه اولی ها 
۲۲ درصد و پیامــک و اینترنت همراه ۳۳ درصد کاهش می یابد که 

این رقم کمترین تعرفه در بین اپراتورهاست.
در این طرح که در ادامه طرح های تخفیفی رومینگ بین الملل 
همراه اول ارائه شده، مکالمات دریافتی، داخلی و با ایران و همچنین 

پیامک های ارسالی شامل تخفیف مجدد شده است.
بر اســاس این گزارش، در این طرح، تعرفه مکالمات دریافتی، 
داخلی و با ایران به ازای هر دقیقه 700 تومان و تعرفه ارسال پیامک 
۳00 تومان و دریافت پیامک در کشور امارات رایگان است. همچنین 

تعرفه اســتفاده از یک مگابایت اینترنــت ۳00 تومان در نظر گرفته 
شده است.

هم اکنون همراه اول با انعقاد قراردادهایی، به مشــترکین خود 
در 10 کشــور عراق، عربســتان، امارات، عمان، ترکیه، افغانســتان، 
آذربایجان، قزاقســتان، ســوئد و کانادا تخفیفات ویژه رومینگ بین 

الملل ارائه می دهد.
گفتنی اســت، رومینــگ بین الملل اپراتــور اول از طریق ۲71 

اپراتور در 11۲ کشور قابل استفاده است.
همــراه اولــی هــا مــی توانند جهــت دریافــت اطالعات 
 تعرفــه ای رومینگ بین الملــل، به پرتال این اپراتور به نشــانی
 www.mci.ir مراجعه و یا نام کشــور مورد نظر را به شــماره 

پیامک کنند.  ۸070

معاون اول رئیس جمهور :

با دریافت کنندگان حقوق های غیرقانونی برخورد می شود

برخی مسئوالن و فعاالن اقتصادی هشدار دادند؛

ردپای دالالن درجذب سرمایه های خارجی

تاکید معاون وزیر 
نفت بر جلوگیری از 

خام فروشی

 زنانه شدن 
اعتیاد در کشور 

دادستان عمومی انقالب زاهدان خبر داد: 

دستگیری یک تروریست عضو انصار الفرقان در سیستان وبلوچستان 

همراه اول ارائه کرد؛

کمترین تعرفه رومینگ در امارات

سردار پاکپور به کردستان عراق هشدارداد؛

برخورد قاطع سپاه با تروریست ها
مناطق استقرار تروریست ها در هر نقطه ای مورد هدف قرار خواهند گرفت

گروه ایران: فرمانده نیروی زمینی سپاه از اراده برخورد قاطع این 
نیرو با گروهک های مسلح و تروریست در مناطق مرزی کشور خبر داد 
و گفت: ضمن برخورد شــدید با حضور و تردد تروریست های مسلح، 
مراکز استقرار آن ها در هر نقطه ای مورد هدف قرار خواهد گرفت.سردار 
محمد پاکپور با اشــاره به درگیری نیروهای توانمند قرارگاه حمزه سید 
الشهدا)ع ( با این تروریست ها در مناطق مرزی شمالغرب کشور اظهار 

داشــت:، همانگونه که در اطالعیه این قرارگاه آمده است ،درگیری بین 
رزمندگان این قرارگاه با تروریســت های مسلح ، منجر به کشته شدن 
تعدادی زیادی از عناصر تروریســت از جمله چند نفراز مســئولین و 
فرماندهان آنان که به تحریک کشــورهای مرتجع اقدام به این تعرض 
نموده بودند، گردید.وی تاکید کرد: با توجه به استقرار مراکز اصلی این 
تروریست ها در شــمال عراق، در صورت عدم عمل به تعهدات خود 

و مبنی بر جلوگیری از تحرک و اقدامات ضد امنیتی فوق عقبه آنها در 
هر نقطه و منطقه ای باشد مورد هدف قرار خواهند گرفت.وی در پایان 
افزود رزمندگان شجاع اسالم به فضل الهی ضمن اشراف کامل در کلیه 
تحرکات تروریست های متجاوز، با همکاری و همراهی هموطنان مناطق 
مرزی و نیروهای فداکار بومی منطقه پاسخ قاطع و فوری در هر نقطه ای 

به شرارت های آن ها خواهند داد.
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 برگزاری مراسم 
دومین شب از لیالی قدر

گروه ایران: همزمان با شب بیست و یکم ماه 
مبارک رمضان و دومین شــب از لیالی قدر، گروه 

های مختلف مردم نوای »الهی العفو« سر دادند.
مردم کشورمان با حضور در مساجد، حسینیه 
هــا و تکایا و حرم های مطهر در مشــهد - قم- 
شــیراز و شــهرری با راز و نیاز به درگاه خداوند 
کریــم از پروردگار متعال خواســتند سرنوشــتی 
نیکــو برای آنان رقم بزند.در این مراســم پس از 
خواندن دعای جوشــن کبیر، مراسم بر سر گرفتن 
قرآن کریم آغاز شــد و مومنان زیر سایه کالم اهلل 
مجید از خداوند طلب مغفرت کردند.در این  شب 
پرفضیلت قدر ، ســخنرانان از فلسفه این شب و 
عظمت آن و نیز ســیره زندگی علی بن ابی طالب 
)ع( و بزرگی آن شــخصیت کم نظیر عالم ســخن 

گفتند. 
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