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رونمایی از قیمتهای جدید خودرو
ظریف در سفر به هند اعالم کرد

به برنامههای هوا فضای خود
ادامه میدهیم
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گفت وگو با بهروز رضوی ،گوینده پیشکسوت

رادیو هنوز هم
بیرقیب است
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گفتوگوی «ایران» با محمد تقوی ،سرمربی تراکتورسازی

کیروش راه بردن ژاپن
و عربستان را بلد است
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رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت:

داستانسیاست

محمدتقی رهبر :طرح مسائل تنشزا در
ذره بین /
مردم با مسئوالن را بیشتر میکند
نماز جمعه فاصله
شأن مجلس و ممنوعالتصویری منتقد
نعل وارونه /
 /هیاهوی کوتاه یک ادعای شکنجه
دیدگاه
شرافت سیاسی در بوته آزمون دو نامه
پنجره/

داستانزندگی

اشتغال جوانان و معیشت مردم
اولویتهای اصلی کشور است

p a p e r. c o m

پنجشنبه  20دی 1397
بیستوچهارم شماره 6971
سال

بهرام دبیری در گفت وگو با ایران :

بازسازی
تاریخزیبایکشورم
بازبانامروز

من یک نقاش مدرن نیستم

داستانزندگیوفرهنگ

بزرگترین صنعت هنری قرن اخیر در
نگاهی به
دکتر ناصرالدین علی تقویان استادیار
گفتوگو با
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سریال ها ،مردم جهان را
همافق کردهاند

یحیی نطنزی  /سونامی رسانهای
پدیدهای به نام بینج واچینگ یا از
تمنا منصوری/
جایت تکان نخور!

داستان دو زن هندی که تابوها را شکستند
تا وارد معبدی ممنوعه شوند

داستانیکرویداد

صفوراغلهزاریباپاکسازیمحیطزیست
گردشفرهنگدرانزلیکمکمیکند
به

تبدیل زباله به اندیشه

رهبر معظم انقالب اسالمی
در دیدار هزاران نفر از مردم قم تأکید کردند

داستانعکسها

تابلویی به نام «ماسوله»

کردهام که من یک نقاش مدرن نیستم.
تازگیها کشف
خواهد این اصطالح را در مورد کارهایم به
دلم می
نئوکالسیک .من دارم سعی میکنم تاریخ
کار ببرم؛
کشورم را دوباره با زبان امروز بیان کنم.
زیباییشناسی
من به این سادگی میکشم و ممکن
خطهایی که
ها را یاد ماتیس بیندازد میتواند یاد
است بعضی
قلمگیریهای رضا عباسی هم بیندازد

کافهفرهنگ

موسیقا /تبلورموسیقیایران
در جســتوجوی روایتــی خالــی از

نمــا/

عکس :رضا معطریان/ایران

مردم در اداره کشور
کمک کنند

با همکاری دولت و دادستانی

جلوگیریازفیلترینگ
کسب و کارهای نوپا کلید خورد
در یک هفته اخیر تصویر سه ابالغیه در فضای مجازی با امضای دادستانی کل
کشــور و ارســال آن به دادســتانیهای عمومی ،دستبهدست میشود که خبر از
شروع فصل جدید و البته نویدبخش از سوی این نهاد برای کسب وکارهای نوپا
میدهــد .هر چند این ســه ابالغیــه موضوعهای مختلفی را مطــرح میکنند اما
همگی در یک امر مشــترک هستند آن هم جلوگیری از فیلترینگ بدون ضابطه
و پلمب کسبوکارهای نوپا است.

صفحه  6را بخوانید

حضــرت آیــتاهلل خامنهای رهبــر معظم انقالب
اســامی صبح چهارشنبه در سالروز قیام تاریخساز
مــردم قــم در  ۱۹دی  ۱۳۵۶در دیدار هــزاران نفر از
مردم قم ،با اشاره به ضرورت پرهیز از سهلانگاری
و سهلاندیشــی دربــاره ریشــه دشــمنی امریــکا و
استکبار با ایران اسالمی« ،ماهیت و حقیقت انقالب
و شــجاعت و وفــاداری ملــت و نظــام به اهــداف و
مبانی انقالب» را علت اصلی این خصومت عمیق
و مستمر خواندند و با بیان وظایف مهم «مسئوالن
و مــردم» در این مقطــع تأکید کردند :رســیدگی به
مشــکالت معیشــتی مردم بویژه قشرهای ضعیف
مهمتریــن وظیفه امــروز دولتمردان اســت و ملت
و مســئوالن باید با هوشــیاری ،تحریمهای امریکا را
همانند دوران دفاع مقدس به شکســتی بیســابقه
برای شیطان بزرگ تبدیل کنند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــهای بــا تجلیــل از قیــام
سرنوشتساز مردم قم در  ۱۹دی سال  ۵۶بهعنوان
نقطه عطف انقالب اســامی ،قم را «شــهر ،مرکز و
مادر انقالب» خواندند و افزودند :البته انگیزههایی
بــرای تغییــر فضــای انقالبی قــم و کمرنــگ کردن
روحیــه انقالبــی و دینی در آن وجــود دارد و نباید از
مکر دشمن و عوامل آن غفلت کرد .ایشان با تأکید
بر هوشــیاری در مقابل ایــن انگیزهها ،تأکید کردند:
قــم سرچشــمه اصلــی و پشــتوانه معنــوی انقالبی
اســت کــه دنیــا را متحــول کــرد ،بنابراین بــزرگان و
جوانان قم نباید اجازه دهند دستهای خائن ،قم
را از مرکزیــت انقالب ،خارج و این حرکت تحولی را
در آن کمرنگ کنند.
ســالم

رهبــر انقالب اســامی ســپس بــه بیان چنــد درس
مهــم و مانــدگار از قیــام  ۱۹دی پرداختنــد و
خاطرنشــان کردنــد :رئیس جمهــوری وقت امریکا
در  ۱۰دی  ۵۶بــه تهــران آمد و با تمجید اغراقآمیز
و دروغیــن از محمدرضــا پهلوی ،ایــران را «جزیره
ایران
ثبــات» یعنــی مایــه آرامش خیــال امریــکا از ِ
وابسته و مسئوالن نوکرمآب آن ،خواند .ایشان قیام
مردم قم علیه رژیم ظالم ،وابســته و فاســد پهلوی
در فاصلهای کمتر از  10روز از این ســخنان را نشــانه
ضعف عمیق دســتگاه محاســباتی امریــکا و غرب
دانســتند و گفتند :کمتر از  10روز پس از ســفر رئیس
جمهوری امریکا و تعبیر او از ایران به جزیره ثبات،
قیام عظیم مردم قم شــکل گرفــت و بهدنبال آن،
قیام مردم تبریز و طوفان انقالب اسالمی و نابودی
رژیم سرسپرده طاغوت محقق شد.
ت اهلل خامنــهای ،اســتمرار ضعــف
حضــرت آیــ 
دســتگاه محاســباتی امریکا تا امروز را یک واقعیت
برشمردند و افزودند :با وجود آنکه عدهای غربزده
ــز قــدرت محاســباتی و آیندهنگــری
و امریــکازدهُ ،پ ِ
امریکاییهــا را میدهند اما امریــکا همچنان دچار
ضعف محاسباتی است.
ایشــان بــا اشــاره بــه ســخنان ســال گذشــته یــک
اوباش تروریســت و
دولتمــرد امریکایــی در جمــع ِ
وعده او به آنها که جشــن ســال  ۲۰۱۹میالدی را در
تهران خواهیم گرفت ،خاطرنشــان کردند :توانایی
محاســباتی دشــمنان ایــران در همیــن حد اســت،
همانطــور کــه آن زمــان صــدام امیــدوار بــود یک
هفتهای به تهران برسد و منافقین مزدور نیز خیال

میکردند در حمله مرصاد ســه روزه از کرمانشاه به
تهران خواهند رسید .رهبر انقالب اسالمی افزودند:
برخــی دولتمــردان امریکایــی اینطــور وانمــود
میکننــد که دیوانهاند ،البته بنده این را قبول ندارم
اما آنها حقیقتاً «احمقهای درجه یک» هستند.
ایشــان قیــام مــردم قــم را نشــانه صفبنــدی
دو دســتگاه محاســباتی یعنــی صفبنــدی
«لیبرالدموکراســی دروغیــن و پــای در گِل غربی»
در مقابل «نظام توحیدی و اســامی» برشمردند و
گفتنــد :پس از انقالب نیز آنهــا با تحریم جمهوری
اســامی تصور میکردند کار نظام در کمتر از شش
ماه تمام خواهد شــد در حالی کــه انقالب اکنون به
چهل سالگی رسیده است.
حضرت آیــتاهلل خامنهای افزودند :در مقابل این
محاسبات غلط استکبار ،دستگاه محاسباتی دقیق
نظام اســامی وجود دارد که امام بزرگوار ما فرمود
«صدای شکستهشــدن استخوانهای مارکسیسم را
میشــنوم» و یکی دو ســال بعد همــه دنیا آن صدا
را شنیدند.
ت اهلل خامنهای ،دشــمنی اســتکبار با
حضــرت آیــ 
پدیــده تمدنــی انقالب اســامی را دشــمنی عمیق
دانستند و خاطرنشان کردند :برخی از روی نفهمی
یا مسائل دیگر ،علت دشمنی مستکبران را سخنان
امــام یــا فالن مســئول علیــه امریــکا میداننــد ،در
حالی کــه زورگویان جهانی با یک قــدرت جوان ،رو
به رشد ،پر تالش و پر انگیزه دشمن هستند که این
قدرت معنوی  ۴۰ســال اســت در مقابل چشم آنها
روز بــه روز تنومندتــر و قدرتمندتر شــده و َت َرکها و

تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

■ ســوپرمارکتها در تنکابــن
نظــــــــر اتیکــت قیمــت نمیزننــد /بابلی
مـــــردم
 :0911...430لطفــاً بــه گــوشمســئوالن برســانید که ســوپرمارکتها در شهرستان
تنکابــن اتیکــت قیمــت بزننــد چــون  80درصــد از
سوپرمارکتها اتیکت نمیزنند و  124ضعیف عمل
یکند.
م 
■ قدردانی از تصویب ســند درمان در وزارت بهداشت
 :0938 ...263 /امیــد و انتظــار ویــژه مــیرود در اقــدام
خداپســندانه و بســیار قابــل تقدیــر وزارت بهداشــت
در تصویب ســند درمــان شــاهد رفع کمبــود امکانات
درمانــی و دارویــی در شهرســتانهای مراکز اســتانها
باشیم و چنان باشد که بیماران فقط در محل سکونت
خودشان درمان شوند.
■ عــدم پرداخت پــاداش ســنوات خدمــت  /مرضیه
نظامــی :اینجانــب بــا شــغل مهندســی تأسیســات با
ســابقه  26ســال از اداره راه و شهرســازی استان کرمان
در ســال  96بازنشســته شدم و از ســوی محل کار مبلغ
 80میلیون تومان بهعنوان پاداش سنوات بازنشستگی
اینجانــب تعیین شــد ولی با گذشــت یک ســال و نیم
هنوز این مبلغ را به اینجانب پرداخت نکردهاند .بههر
کجا مراجعه میکنم پاســخ درستی به ما نمیدهند و

مرتب به اداره راه و شهرسازی کرمان و تهران مراجعه
میکنم .هماکنون به این مبلغ نیاز دارم اما متأســفانه
هیچ کسی پاسخگو نیست.
■ همسانسازیحقوقچهشد؟/خانمجوادی :همسر
اینجانــب بــا  30ســال ســابقه کار ،بازنشســته شــرکت
نفت اســت ولی حقــوق پرداختی با عنوان مســتمری
بازنشســتگی یک میلیــون و  700هزار تومان اســت در
حالــی کــه ســایر بازنشســتههای همین شــرکت مبلغ
بســیار باالتری دریافت میکنند .جالب اینجاســت که
یکســری مســتمری بگیــر تأمیــن اجتماعی هســتند و
عدهای دیگر از صندوق بازنشستگی کشوری مستمری
میگیرند و متأســفانه اختالف زیادی بیــن آنها وجود
دارد .چرا قانون همسانسازی حقوقهای بازنشستگی
را اجرا نمیکنند؟ با این اوضاع گرانی و داشــتن داماد
و نوه از عهده مخارج زندگی برنمی آییم .از مســئوالن
محترم درخواست داریم این قانون را اجرایی کنند.
■ مشــکالت یک جانبــاز  /حســن ســاالروند :اینجانب
از جانبــازان و بازمانــدگان عملیــات کربالی  4هســتم.
 25درصــد جانبــازی و  16ســال ســابقه کار دارم و از
کارافتادگــی گرفتــهام ولی بابت درصــد جانبازی هیچ
تسهیالت و کمکی دریافت نکرده ام .االن بسیار تحت
فشار هستم و درخواســت فوقالعاده ایثارگری دادهام

بازسازی
تاریخ زیبای کشورم
با زبان امروز
صفحات «ایران جمعه» را
از  7تا  18بخوانید

دروس پیشنیاز
در دبیرستان
حذف شد

ولی تاکنون پاسخی به من ندادهاند.
■ ضرورت بازدید دانشآموزان از مراکز صنعتی  /آقای
صابر :اکثر کشــورهای پیشرفته که به آموزش و پرورش
اهمیت میدهنــد طرح بازدید دانشآمــوزان از مراکز
صنعتی و کارخانهها برای آنها بسیار مهم است و این
کار را در طول سال تحصیلی انجام میدهند .پیشنهاد
میکنــم آموزش و پرورش ما نیز این رویه را ســرلوحه
کار خــود قرار دهــد تا جوانــان ما از نزدیک با مشــاغل
مهم صنعتی آشــنا شــوند چون اکثر جوانــان خیلی از
مشاغل را نمیشناســند و چون از نزدیک این مشاغل
را ندیدهاند بعضاً عالقهای نیز ندارند.
■ ســرقت در «دولت خواه» منطقه  / 19آقای حسینی:
از محلــه دولــت خواه منطقه  19تمــاس میگیرم .من
در این منطقه مغازه دار هستم و متأسفانه چندین بار
است که دزدی ،زورگیری و دستبرد به منازل و مغازهها
رخ داده اســت .از مسئوالن نیروی انتظامی درخواست
داریم به این مشکل منطقه رسیدگی کنند.
■ مشــکالت مالی یک ایثارگر  /افضــل کردی :اینجانب
یــک ایثارگــرم و مدت دو ســال در جبهه بــودم .از نظر
مالی خیلی تحت فشار هستم .دو فرزند دانشجو دارم
با این حال نه بیمه دارم و نه شــغل ثابت .از مسئوالن
درخواست دارم فکری به حال ما کنند.
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دزدیهایمیلیاردی
سارقانپایتخت

شــکافهای اســتکبار را عمیقتر کرده اســت .رهبر
انقــاب اســامی ،ایــران را قلّه موقعیــت راهبردی
در منطقــه خواندنــد و افزودنــد :علــت عصبانیت
امریکاییهــا در اول انقــاب این بود که لقمه چرب
و نــرم ایــران را بهعنــوان مهمتریــن کشــور منطقه
و ســرزمینی سرشــار از ثروتهــای مــادی و منابــع
طبیعی از دست دادند.
ایشــان بــا اشــاره بــه اعتــراف چنــد روز پیــش یــک
مؤسســه غربی افزودنــد :خود آنهــا میگویند ایران
بــا توجه بــه ظرفیتهای فوقالعــادهاش پنجمین
کشــور ثروتمند جهان است ،بنابراین طبیعی است
کــه بهخاطــر از دســت دادن چنیــن ثروتــی ،عمیقاً
عصبانی باشند.
حضرت آیتاهلل خامنهای افزودند :این عصبانیت
همچنان ادامه دارد اما مسأله اصلی و ریشه تقابل
امریــکا و ملــت ایران ،تقابل تاریخــی و ذاتی حق و
باطــل اســت ،چرا کــه اســتکبار و اســتعمار از خون
ملتها تغذیه میکنند و انقالب اسالمی در مقابل
این ظلم آشکار ایستاده و برای بیدار کردن ملتها
نیز تالش کرده است .رهبر انقالب اسالمی ،شنیده
شدن فریاد «مرگ بر امریکا» در کشورهای متعدد
را بیسابقه و نشانهای از موفقیت ایران برشمردند
و خاطرنشــان کردنــد :اســتکبار تــاش میکنــد
ملتهــا را بــا «ایران هراســی»« ،اســام هراســی»
یا «شــیعه هراســی» گمراه کند ،اما ملتهــا ذاتاً با
ایــران اســامی دشــمنی ندارنــد و هر جــا حقیقت
روشن بشــود ،از آن
ادامه درصفحه 2
حمایت میکنند.

هر روز با شما در اینجا خواهیم بود ،صدای شما ،حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و میخوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید

قضاوت آدمها
عصرانه /محاکمه ،دروغ و مردی به نام اوِه
پیشنهاد /دیدنیهای پیشنهادی من!
تلهوی /نقش ازلی و ابدی
هفته  /گلن کلوز در خط محمدعلی کلی
چهره
خاطرهانگیزترین زمستانهای قرن
پرده/
و دیروز /چرا کالسیکها مهم هستند
امروز
قاب /اثری برای همه دورانها

بهرام دبیری
در گفت وگو با «ایران جمعه» :

khamenei.ir

 حمایت از تولید داخلی ،حضور درصحنههای انقالب ومقابله با شایعه سازی
دشمن سه توصیه رهبر انقالب به مردم بود
 جوانان فضای مجازی را به ابزارتودهنی زدن به دشمن تبدیل کنند
 مسئوالن به معیشت مردمبه صورت ویژه توجه کنند
 مقابل توپ و تشر و یاوهگوییهایامریکا و اروپا پس نزنید
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نشســت دکتــر حناچــی شــهردار تهــران بــا تعــدادی از
شهرداران پیشین پایتخت همراه با طرح پرسش مهمی
یادداشت
از ســوی شهردار بوده است« :اگر جای من بودید ،چگونه
تهــران را اداره میکردیــد؟» البتــه اعضــای جلســه قبــاً
جای شــهردار بودهاند و نحوه پاســخ آنها به این پرسش،
کارنامهای اســت که بد یا خوب از خود به جا گذاشــتهاند.
شاید شــهرداران پیشــین بتوانند از فرصتهای از دست
حسین ایمانی
رفته و کارهایی که با رفتن آنها ناتمام ماند نکاتی را بگویند
جاجرمی
استاد دانشگاه
و توصیههایی هم برای برخی کارها داشته باشند اما اگر از
شهروندان تهرانی در این زمینه پرسش شود ،به احتمال
زیاد به موضوعات و مســائلی اشــاره خواهند کرد که تمامی شهرداران پیشین،
حتی شهرداران پیش از انقالب هم از عهده آنها برنیامدند و به قول معروف در
برابرشان سپر انداختند .در این نوشتار مروری بر این مسائل خواهیم کرد و در
پایان هم اشاره به مدل مناسب اداره پایتخت .من در یادداشتهایی تعدادی
از مهمترین مسائل تهران را که مقابل شهردار خواهند بود مانند یافتن منابع
درآمــدی پایدار ،اهمیت حل مســائل شــهر تهران در قالب مجموعه شــهری
تهران یا منطقه اَبر شــهر تهران ،تابآوری شــهری و اهمیت بازســازی سرمایه
اجتماعی شــهرداری را طرح کردهام و در این یادداشــت تالش میکنم تعداد
دیگری از مســائل تهــران را بیان کنم .پیش از آن جالب اســت که بدانیم مرور
تاریخ تهران نشان میدهد که عموماً حل مشکالت این شهر از سوی حاکمان
وقت در قالب تغییرات کالبدی و به شــکل پروژهای صورت گرفته اســت .چند
مثــال در این زمینه میتواند گویا باشــد :تخریب حصار طهماســبی و ســاخت
حصار جدید در عهد ناصرالدین شاه قاجار به تاریخ  1246خورشیدی ،تخریب
حصار ناصری و دروازههای پایتخت در ســال  1311به دســت کفیل وقت بلدیه
تهران ،پروژه جاه طلبانه و ناکام مانده ساخت شهستان پهلوی به عنوان مرکز
اداری جدیــد پایتخت در دهــه  1350در تپههای عباس آباد ،و باالخره تکمیل
شبکه بزرگراهی ،دو طبقه کردن اتوبان صدر و به زیر ساخت و ساز شدید بردن
زمینهای ذخیره منطقه  22در دوران اخیر و البته پروژه ناکام مونوریل تهران.
انصاف حکم میکند به احداث شبکه مترو به عنوان یک دستاورد موفق هم در
تهران اشاره کرد که توانست بخشی از مشکالت رفت و آمد در تهران و حومه را
حل کند و اتفاقاً توفیق آن نشــان میدهد که اگر مشکالت به درستی شناسایی
شــوند و دانش محلی با دانش بینالمللی تلفیق و همکار شــوند و با حمایت
دولت میتوان به کاهش مشکالت پایتخت امیدوار بود.
با وجود این تداوم ابر چالشهای تهران مانند شکســت طرحهای جامع تهیه
شــده بــرای آن از اولیناش که محصول دســت فرمانفرمائیــان و گروئن بود تا
آخرینــش کــه وعــده برنامهریزی راهبردی میداد ،شــکلگیری شــبه -منطقه
شــهری تهران-کرج و تشدید مشــکالت تهران و مراکز سکونتگاهی اطراف آن،
استمرار مهاجرت جمعیت از مناطق پیرامونی به منطقه تهران و افزایش فشار
بر زیرســاختها و خدمات شــهری چون حمل و نقل عمومی ،نشــان میدهد
موضوعاتی اساســی تری هســتند که نگاه پروژه مبنای توانایی شناســایی و حل
آنها را ندارد و تا آن موضوعات به ســامان نرســند ،نمیتوان چندان امیدی به
حل مشــکالت پایتخت در زمانی نزدیک داشــت .یکی از مشکالت تهران این
اســت که حقوق مردم ســاکن در آن شناســایی ،تعریف و به رســمیت شناخته
نشــده اســت .شــهرهای توســعه یافته ســندی به نام «منشــور شــهر» یــا City
 Charterدارند که مانند قانون اساسی شهر است و حقوق و وظایف شهروندی
و مســئولیتهای حکومــت شــهری در آن منشــور آمده؛ ما هنــوز چنین چیزی
نداریم و حقوق شهروندان معلوم نیست .به عبارت دیگر مشخص نیست که
حقوق شــهروندان چیست؟ و شــهروند چنین حقوقی را با فرض وجود باید از
چه کســی و نهادی مطالبه کند .شهر بین دستگاههای مختلف تکه و پاره شده
و شهرداری و شورا تمام مسئولیت شهر را بر عهده ندارند .در چنین وضعیتی
مردم در میان چرخ دندههایی که با هم هماهنگ نیستند له میشوند .تا زمانی
که تکلیف حقوق مردم و حق آنها به شــهر مشــخص نشــود ،نمیتوان انتظار
داشــت کــه شــهروندان در مواقــع نیاز بــه یاری
شهرشانبرخیزند.
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چند
هر یک از ما مهم باشند

قهرمان زندگی من تویی

معمار  /قهرمان گمنام را عشق است
دانیال
مردی که جهان را عوض می کند
جواد رسولي/
محمد زینالی اُناری /قهرمان خسته
احسان رضایی /قهرمانان من مردهاند

این دو زن

واکنش وزارت خارجه به تحریم اتحادیه اروپا
علیه وزارت اطالعات:

شهر تهران را چگونه باید اداره کرد؟

روایت درباره آدمهایی که شاید در زندگی

داستانجهان

رئیس جمهوری در جلســه هیأت دولت در سخنانی با اشاره
گــــزارش به فرا رسیدن  19دی؛ سالروز قیام مردم قم ،تصریح کرد :قم
گـروه ســیاسی و حوزه علمیه این شهر در نهضت اسالمی ،به عنوان پیشران
حرکت انقالبی ،نقش بســیار مهم و زیادی داشــتند و قیام  19دی مردم قم ،روند
پیروزی انقالب اســامی را وارد مرحله نوینی کرد .به گزارش پایگاه اطالعرســانی
دولــت ،حســن روحانــی همچنین تبییــن اقدامــات انجام شــده و دســتاوردهای
 40ســاله انقــاب اســامی را ضــروری خوانــد و با اشــاره به نزدیک شــدن جشــن
چهلمیــن ســالروز پیروزی انقالب اســامی ،اظهارداشــت :در این ایام مســئولین
اجرایــی و غیــر اجرایی ،کارگــزاران دولــت و نظام و رســانههای همگانــی ،وظیفه
مهم تبیین اقدامات انجام شده و دستاوردهای
 40ساله انقالب اسالمی را برعهده دارند.
صفحه  2را بخوانید

اقدام متقابل میکنیم

w w w. i r a n - n e w s

همزمان با اجرای طرح دستگیری
سارقان تهران  46باند تبهکار و
 193مجرم دستگیر شدند
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پیشنهاد استقرار ناظران
آتشبس در حدیده

با جدیتر شدن اجماع بینالمللی بر پایان
بحرانانسانییمن،آنتونیوگوترشدبیرکل
سازمان ملل متحد سه شنبه شب از شورای
امنیت خواست با استقرار  75ناظر بر روند
آتشبــس صلــح در بندر حدیــده به مدت
 6مــاه موافقــت کنــد .قــرار اســت  20ژانویه
( 30دی) در جلســه شــورای امنیــت در ایــن
بارهتصمیمگیریشود.نظارتاولیهسازمان
ملــل بر رونــد صلح ایــن بنــدر 20 ،ژانویه به
پایان میرســد .دبیرکل سازمان ملل متحد
همچنین از همســایگان یمن خواست تا با
عبورنیروهایناظرهمکاریکنند.چهارمین
دور مذاکرات صلح در این کشور 15 ،آذر ماه
بامیانجیگریمارتینگریفیثنمایندهویژه
سازمانمللمتحددراستکهلمسوئدبرگزار
شــد .طرفهای درگیر جنگ یمــن ،پس از
یکهفتهمذاکرهسرانجامبهتوافقرسیدند
کــه از مفــاد آن میتــوان بــه عقبنشــینی
نیروهای نظامی طرفیــن از حدیده طی دو
هفتــه آینــده و پرداخــت حقــوق کارمندان
اشارهکرد.امامعاونوزیرامورخارجهدولت
نجــات ملــی یمن خبــر داد کــه نمایندگان
ائتالفمتجاوزباادامهنشستهایمشترک
درشهرحدیدهمخالفتکردهاند.

