والیتی :ایران در عملیات آزادسازی موصل دخالت مستقیم ندارد
جنگ رسانه ای با
تفنگ خالی
محمد عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون

نصراهلل سجادی سرپرست
وزارت ورزش و جوانان
شد
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تازه ترین مجموعه رباعی
ایرج زبردست «سرهای
بریده بادبادک بودند»
منتشر شد
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مقام معظم رهبری:

لحظه  ای در دفاع از نخبگان کشور
کوتاه نمی  آیم
رهبر انقالب اســامی ،ایران پیشرفته و شریف را نیازمند نسل جوانی شجاع،تحصیلکرده و
انقالبی دانستند .به گزارش ایسنا ،حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی  صبح
دیروز در دیدار بیش از هزار نفر از نخبگان و اســتعدادهای برتر علمی ،جوانان نخبه را هدایای
نفیس الهی و امانتی در دســت مســئوالن خواندند و با تأکید بر اینکه حتی لحظه ای در دفاع
از جامعه علمی  و نخبگان کشــور کوتاه نمی  آینــد ،افزودند :با تکیه بر نخبگان و فرزانگان و در
پرتو ایجاد نســلی جوان و پر تالش ،ایران بزرگ به کشوری پیشرفته ،قدرتمند ،شریف ،عزیز و
برافرازنده پرچم تمدن نوین اسالمی  تبدیل خواهد شد.
رهبر انقالب اســامی ،نخبــگان بخصوص جوانان نخبه را هدایایی کــم نظیر و نفیس و

امانت  های الهی به ملت و مســئوالن خواندند و گفتند :وظیفه مســئوالن در قبال این هدایای
گرانقدر الهی ،مراقبت از آنها و تالش برای شناســایی و پرورش نخبگان بیشــتر است .ایشان
تأکید کردند :نخبگان نیز در قبال این نعمت مســئول هستند و باید از طریق احساس مسئولیت
و اســتفاده از این اســتعداد و توانایی در مسیر صحیح خود ،شکر آن را بهجا آورند .رهبر انقالب
اســامی  دلیل اصلی تأکید مکرر بر لزوم قدر دانستن نخبگان جوان و حمایت از آنان را ،تقویت
باور «ما می  توانیم» در جامعه خواندند و خاطر نشــان کردند :متأسفانه در دوران طوالنی قاجار
و پهلوی ،ژن «ناتوانی»« ،نمی  توانیم» و «وابســتگی» را به مردم و جوانان تزریق و آن را در
جامعه نهادینه کردند...
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استاندار فارس خطاب به مسئوالن امور عشایر کشور:

ارتقای فرهنگ شهروندی
کاهش هزینه ها را به دنبال دارد

شهردار شیراز:

ثبت  28مورد وقف جدید
در شش ماهه نخست سال جاری
در فارس
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عمل پیوند دست نوزاد  13ماهه در
شیراز با موفقیت انجام شد

استقبال وزارت ارتباطات
از تولید گوشی ویژه مسئوالن

 29استاندارد برای تولید خودرو
اضافه شد

به دام ها کمتر نگاه کنید
و به آدم ها بپردازید

پایان پیشروی پیشمرگها در محور شرق موصل

داعش به شکستهایش اعتراف کرد
نیروهای پیشمرگ پیشروی خود در شرق موصل را
پایان داده و تاکید کردند که نیروهای مشترک عراقی
مرحله بعد را هدایت خواهند کرد.
به گزارش ایســنا ،به نقل از سایت شبکه اسکای
نیــوز عربی ،یک منبع کرد در این باره گفت :نیروهای
کرد در پی تســلط بر روستاها در محور شرق در حال
پاکسازی منطقه از مینها و بمبها هستند.
خبرنــگار الجزیــره نیــز گــزارش داد ،نیروهای
پیشمرگ طبق توافق صورت گرفته با نیروهای عراقی
در محور شــرق دیگر تحرکی نخواهند کرد .در حالی
که ارتش عراق از ســمت جنوب از القیاره پیشروی را
شروع کرده است.
این موضعگیری جدید کردها در حالی اســت که
یک مقام مســئول در عملیات نینوا اعالم کرد ،ارتش
بعــد از اینکه بر این شهرســتان تســلط یافت پرچم
عراق را بر ســاختمان فرمانداری الحمدانیه در شــرق
موصل برافراشت .وی به سومریه نیوز گفت :نیروهای
یگان نهم زرهی بعد از اینکه از ســه محور شهرستان
را محاصره کردند تســلط خود بر الحمدانیه را تکمیل
کردند و اکنون در مرکز الحمدانیه هســتند و داعش را
به طور کامل از این منطقه بیرون کردهاند.
این منبع افــزود :نیروهای آزاد کننــده الحمدانیه
توانســتند بیش از  ۲۵نیروی داعش را کشته در حالی
که بقیه نیز به مرکز شهر موصل گریختند.
ارتش عراق عالوه بر الحمدانیه کنترل شهر الشوره
و روستای العباسیه در شهر نمرود در جنوب را به دست
گرفته است.
در این راستا سایت العهد گزارش داد ،نیروهای پلیس
فــدرال  ۳۵۲کیلومتر از جنوب موصل را آزاد کردهاند.
مســئوالن نیز افزودند ،ارتش عراق شهرک مسیحی

قراقوش را در سایه تداوم درگیریها محاصره کرده تا
آن را از داعش پس بگیرد.
هزاران مسیحی در پی تسلط داعش بر قراقوش که
در  ۳۲کیلومتری جنوب شرق موصل است ،شهرک را
ترک کردهاند.
اما مسیحیان این روستا از پیشروی نیروهای عراقی
در روستایشان خوشحال شده و جشن گرفتهاند.
امــا در محور غرب از بخش ســنجار که نیروهای
حشــد شعبی و حزب کارگران کردستان ترکیه هستند
هیچ پیشروی صورت نگرفته است.
ســرهنگ یحیی رســول ،ســخنگوی فرماندهی
عمیات مشترک اعالم کرد که سومین روز از عملیات
موصل ادامه یافت و نیروهای عراقی کمک به ساکنان
مناطقی را که آزاد کردند ،شروع کردهاند.
وی گفت :نیروهای حشد شعبی ،حشد عشایری و
نیز حشد وطنی به ریاست اثیل النجیفی ،استاندار سابق
نینوا نقش زیادی در هدایت عملیات دارند.
این در حالی است که در صبح سومین روز عملیات

موصل داعــش در بیانیهای اعتراف کرده اســت که
کنترل هشت روستا را از دست داده است.
داعش در این بیانیه افزوده اســت که درگیریها تا
به این لحظه منجر به تســلط نیروهای عراق بر چهار
روستا در شــرق موصل یعنی خرابه سلطان ،بالوات،
بدنه صغیــره ،باصخره و نیز چهار روســتا در جنوب
موصل یعنی روستاهای الحود ،الزاکه ،الزاویه و نجمه
شــده و این پیشرویها با حمایت جنگندههای ائتالف
صورت گرفته است.
داعش مدعی شده روستای «کبیبه» را تحت کنترل
دارد و نیز دو روســتای «العدله»« ،ابراهیم الخلیل»
در جنوب شرق موصل را پس گرفته است.
داعش همچنین اعالم کرده است که پنج عملیات
انتحاری را در محور جنوب غرب شــهر شرقاط داشته
است که چندین کشته و زخمی برجای گذاشته است.
این تحوالت در حالی است که مسئوالن آمریکایی
گفتنــد که آمریــکا پیش بینــی میکنــد داعش از
سالحهای شیمیایی اولیه استفاده کند.
در عین حال سعد الحدیثی ،سخنگوی دولت عراق
گفته اســت که امکان اینکه دولت سقف زمانی پایان
عملیات موصل را اعالم کند ،وجود ندارد.
جف دیویس ،ســخنگوی پنتاگون نیز اعالم کرد،
داعش به ســاکنان موصــل اجازه خروج از شــهر را
نمیدهد و میخواهــد از آنها به عنوان سپرانســانی
استفاده کند.
وی افزود :غیرنظامیان از مدتها پیش در محاصره
داعش هستند و هیچ تغییری در وضع آنها رخ نداده است.
خبرنــگار المیادین نیز گزارش داد ،نیروهای عراقی
دیروز روســتاهای خربه حدید و الشــامی را در ساحل
چپ در شمال القیاره آزاد کردند.

دومای روسیه تعلیق همکاری با آمریکا در زمینه کاهش ذخایر
پلوتونیوم را تصویب کرد

دومای دولتی روســیه (پارلمــان) الیحه توافق
کاهش ذخایر پلوتونیوم با آمریکا را پس از درخواست
پوتین ،معلق کرد .به گزارش ایسنا به نقل از وستی،
نمایندگان دومای روســیه اجرای همکاری مجدد با
آمریکا را منــوط به کاهش نیروهای نظامی ناتو در
نزدیکی مرزهای روسیه ،ابطال قانون ماگنیتسکی،
رفع تحریمهای وضع شده علیه این کشور و جبران
خسارت توسط آمریکا منوط کردند.
پیشــتر والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روسیه

در  ۵اکتبر امسال با صدور فرمانی توافقنامه کاهش
ذخایر پلوتونیوم با خلوص باال را که قابلیت استفاده
تســلیحاتی دارد ،بــا آمریکا به دلیــل «اقدامهای
غیردوستانه» این کشور تعلیق کرد.
مجلس نمایندگان پارلمان روسیه ،قانون تعلیق
اعتبار توافقنامه روسیه و آمریکا در    باره کاهش ذخایر
پلوتونیــوم و پروتکلهای الحاقــی را با  ۴۴۵رای
موافق و یک رای ممتنع به تصویب رســاند .قرارداد
کاهش ذخایر پلوتونیوم در سال  ۲۰۰۰میالدی میان

سرگئی الوروف ،وزیر امور خارجه روسیه و هیالری
کلینتون ،وزیر وقت خارجه آمریکا امضا شد و اجرای
آن بر اساس توافقنامهای در سال  ۲۰۱۰آغاز شد تا
دو طــرف  ۳۴تن از ذخایــر پلوتونیوم خــود را با
ســوزاندن در رآکتورهــای اتمی از بیــن ببرند .با
این حال روابط روســیه و آمریــکا از زمان الحاق
شــبه جزیره کریمه از اوکراین به روســیه در سال
 ۲۰۱۴و حضور نظامی این کشور در روسیه به شدت
متشنج شده است.

در احکام جداگانه ای از سوی رئیس جمهور؛

سرپرست های سه وزارتخانه آموزش و پرورش ،فرهنگ و ورزش
منصوب شدند
با حکم رئیس جمهور سرپرستان سه وزارتخانه آموزش و پرورش ،فرهنگ و ارشاد اسالمی و ورزش و جوانان منصوب شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی مجلس شورای اسالمی ،حجت االسالم حسن روحانی طی احکام جداگانه
ای ســید محمد بطحایی را به عنوان سرپرســت وزارت آموزش و پرورش ،سید عباس صالحی را به عنوان سرپرست وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی و سید نصراهلل سجادی را به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان منصوب کرد .رئیس جمهور همچنین در این احکام
از تالشها و خدمات علی اصغر فانی ،علی جنتی و محمود گودرزی در زمان تصدی مسوولیت وزارتخانه های آموزش و پرورش ،فرهنگ
و ارشاد اسالمی و ورزش و جوانان تقدیر کرد .در خبر سیات ریاست جمهوری آمده است :یادآوری می شود وزرای سه وزارتخانه مذکور
در روزهــای اخیــر طی نامه های جداگانه آمادگی و همراهی خود را در جهت ترمیم و تقویت کابینه اعالم کرده بودند که مورد موافقت
رئیس جمهور قرار گرفت.

دمیرتاش:

 ۸۰درصد نمایندگان حزب حاکم از کودتا خبر داشتند
رهبر حزب «دموکراتیک خلق» ترکیه گفت۸۰ :
تا  ۹۰درصد از نمایندگان حزب «عدالت و توســعه»
از وقــوع کودتای  ۱۵ژوئیه خبر داشــتند اما به دلیل
جلوگیری از بروز بحران سیاسی سکوت کردند.
به گزارش ایســنا ،به نقــل از روزنامه جمهوریت،
صالحالدین دمیرتــاش ،رهبر حزب دموکراتیک خلق
ترکیه که حامی کردهاست ،در    باره عملیات آزادسازی
موصل عراق گفت :در این عملیات انسانهای بسیاری
کشته خواهند شد .آغاز این عملیات به معنای کشته شدن
انسانهای بسیاری اســت .ما در کنار مردم موصل و
صاحبان اصلی آن ایستادهایم .ترکیه یک کشور عادی
در منطقه نیســت بر همین اساس باید در    باره مسائل
ســوریه ،مصر ،اردن و عراق پیشــنهاداتی ارائه کند.
وی ادامه داد :در حالی که در خاورمیانه آتش شعلهور
شده اســت ،نمیتوان انتظار داشت که ترکیه سکوت
کند اما آنچه که ما مخالف آن هســتیم این است که
در حوزه سیاســت خارجه عواقــب تصمیمات اتخاذ
شده محاسبه نمیشــود .به اظهارات آنها نگاه کنید.
میگویند موصل برای ماست.
دمیرتــاش در ادامه اظهاراتش خطــاب به دولت
گفــت :بیــان اظهاراتی ماننــد اینکه «مــا باید در
عملیات موصل حضور داشــته باشیم»« ،تاسف بار»
اســت .اینکه میگویند ،ما باید هــم در میز مذاکره و
هم در صحنه عملیات موصل حضور داشــته باشیم،
بــه دلیل ترس از اعتراف به از دســت دادن هر دوی

این فرصتها اســت .شــما با جبهه النصره و داعش
متحد شــدهاید .بــا چنین اتحادی دیگر کشــوری با
شــما همکاری نمیکند .اگر مذاکرات صلح را خراب
نمیکردید و صلــح داخلی ایجاد میکردید و به جای
داعــش و النصــره «پ.ک.ک» و یگانهای مدافع
خلق را در جبهه خود قرار میدادید و کردها را در کنار
خود نگه میداشــتید به یک کشور مورد اعتماد تبدیل
میشدید و در مساله موصل به این حال نمیافتادید.
دمیرتاش گفت :اکنون ترکیه حامی داعش شناخته
میشود .این در حالی است که هیچ کشوری با داعش
همکاری نمیکند .ابتدا شــما شــهر غازی آنتپ را از
نیروهای داعش پاکســازی کنید و بعــد بخواهید در
عملیات پاکســازی موصل شرکت کنید اکنون برخی

از محلههای آنتپ به داعش داده شده است .نیروهای
دولتی نمیتوانند در این محلهها حضور یابند.
رهبر حزب دموکراتیک خلق با اشــاره به اظهارات
نومان کورتولموش ،معاون نخست وزیر ترکیه در    باره
اینکه موصل باید توسط مردم اصلی این منطقه اداره
شود ،گفت :شما که اینگونه میگویید چرا نمیگذارید
که شرناک توسط اهالی شرناک اداره شود.
وی در ادامه اظهاراتش از خداوند خواســت که به
پیشمرگهای کرد نیروی مبارز در عملیات موصل بدهد.
دمیرتاش با بیان اینکه دیگر شرناک از تاریخ ترکیه
حذف شده است ،گفت :در حال حاضر  ۲۱۸روز است
که منع آمد و شد در شرناک برقرار شده و نمیگذارند
ما کاری انجــام دهیم میخواهند مردم این منطقه به
دلیل نبود امکانات این شــهر را تــرک کنند و بروند.
اکنــون در این شــهر جرائم علیه بشــریت در حال
رخ دادن است.
وی در    باره شکنجه علیه محکومان در زندانهای
ترکیه به خصوص در زندانهای مناطق جنوب شرقی
این کشــور گفت :از وزیر دادگستری ترکیه میخواهم
که باهم به زندانها برویم .یک پزشــک بیاورید و در
مورد احتمال شکنجه زندانیان سوالی بپرسیم اگر این
پزشک اعالم کند که در زندانهای ترکیه شکنجهای
انجام نمیشــود من اســتعفا خواهم داد اما اگر چنین
مســالهای وجود داشــته باشــد باید وزیر دادگستری
استعفا دهد.

از شنبه اجرا میشود

آغاز جریمه دوربینی خودروهای بدون معاینه فنی
معاون اجتماعی پلیس راهــور ناجا از آغاز جریمه
دوربینی خودروهای فاقد معاینه فنی در محدوده زوج
و فرد پایتخت از شنبه اول آبان ماه خبر داد.
ســرهنگ عین اهلل جهانی در گفتوگو با ایســنا
در این باره گفت :همانطور که پیشــتر اطالع رسانی
شــده بود از شــنبه اول آبانماه کلیه خودروهای فاقد
معاینه فنی که وارد محدوده زوج و فرد در سطح شهر
تهران شــوند ،از طریق دوربینهای کنترل زوج و فرد
جریمه خواهند شد.
وی با بیان اینکه مبلغ جریمه برای نداشتن معاینه
فنی  50هزار تومان اســت ،اظهار کرد :در حال حاضر
 2روز تــا اجرای این طرح باقیمانــده و توصیه ما به
شــهروندان این است که برای دریافت معاینه فنی به
مراکز معاینه فنی معتبر مراجعه کنند.

معــاون اجتماعــی پلیس راهــور ناجــا در    باره
خودروهایی که باید معاینــه فنی دریافت کنند گفت:
طبق قانون خودرویی که بیش از پنج ســال از تاریخ
تولیدش گذشــته باشد باید هر سال تستهای مربوط

بــه معاینه فنی را انجــام داده و برگه تاییدیه دریافت
کند ،بنابراین خودروهایی که ســال ساختشان به پنج
سال قبل یا بیشتر از آن باز میگردد باید برگه معاینه
فنی دریافت کنند.
جهانی اظهار کرد :البته برخورد با خودروهای فاقد
معاینه فنی در سراســر کشــور به شکل دستی توسط
مأموران پلیس راهور انجام میشود و در تهران نیز در
مناطق خارج از تحت پوشــش دوربینهای زوج و فرد
اعمال قانون به شکل دستی صورت میگیرد.
وی در    باره محــدوده طرح ترافیکی زوج و فرد در
پایتخــت نیز گفت :محدوده زوج و فرد از شــمال به
بزرگراه همت ،از شرق به بزرگراه امام علی ،از جنوب
به بزرگــراه بعثت و از غرب بــه بزرگراههای نواب و
چمران ختم میشود.

