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توکلي در نامهاي به زنگنه:

منافع ملي در قرارداد گازي
با شرکت نروژي رعايت نشده است
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«عصرايرانيان» عملکرد فعال وزير وقت راه در مواجه
با کوالک  86و رویکرد انفعالی وزيرفعلي راه در برف
نیمهسنگین  96در سراسر کشور را بررسي ميکند

دستگاه ديپلماسي در بیانیهای با استناد به شرط مبهم تحفظ ،از الحاق ایران به کنوانسیون

پالرمو که گروههای مقاومت را در لیست گروههای تروریستی قرار داده است دفاع کرد

مدیریتبحراناز
نيکزادتاآخوندي

دفاع وزارت خارجه
ازخودتحريمي

گروه راه و مســکن :بارش برف در تهران
تمام شــد و بار ديگــر مديريت بحران در
کشور را به چالش کشيد .برف نیمهسنگين
چند روز اخير در مناطق مختلف کشورمان
و مسدود شدن بسياري از...
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جانشين رئیس سازمان بسيج مستضعفين:

براي آخرين بار به دولت براي کمک به اسکان
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دستور سرلشکر
باقري باعث شتاب در
امدادرساني شد
صفحه2

درپي مديريت ضعيف شهرداری در روزهای
برفی تهران ،عبور و مرور شهروندان همچنان با
مشکل مواجه است

مدیریتشهری
با«باد»و«آفتاب»
صفحه4

ديوان عالي بحرين حکم سلب تابعيت
آيتا ...عيسي قاسم را تائيد کرد

اقدام جنونآميز آل خليفه
صفحه2

گرفتاري مسافران مهرآباد در

بيبرنامگيشرکتهايهواپيمايي

با برقرار شــدن امکان نشســت و برخاســت از
فرودگاه مهرآباد پروازهاي اين فرودگاه برقرار شد
اما به دليل بيبرنامگي شــرکتهاي هواپيمايي
اغلب پروازها با تأخيرانجام ميشــود و مسافران
در مهرآباد ســرگردان شدهاند .به گزارش فارس،
پــس از تعطيلي اخير فــرودگاه مهرآباد به دليل
بارش برف و کوالک و ابطال پروازها ،پروازهاي
اين فرودگاه از صبح امروز مجدداً برقرار شــد .با
افزايش ديد افقي و پاکســازي ســطوح پروازي
در حال حاضر امکان نشســت و برخاســت در
فرودگاه مهرآباد فراهم اســت اما در نبود برنامه
مشــخص از ســوي شــرکتهاي هواپيمايي،
اغلب پروازها با تأخير طوالني انجام ميشــود و
مسافران سرگردان هستند .نمايندگان هيچيک از
شرکتهاي هواپيمايي توضيحي بابت بروز اين
تأخيرات ندارند ،ضمن آنکه پاسخگويي مناسب
از سوي مسئوالن شرکتها وجود ندارد .اعتراض
مســافران نيز در اين مورد به جايي نرسيده است
و فع ً
ال پروازها با تأخيرات طوالني انجام ميشود،
مشــاهدات خبرنگار فارس نيز حاکي از آن است
که در هيچيک از گيتهاي پروازي نام مســير
درج نشده و اغلب گيتها بسته هستند.

دائمزلزلهزدگاناعالمآمادگيميکنيم

ســردار علي فضلي فرمانده قرارگاه
بازسازي مناطق زلزله زده در نشست
خبــري به منظــور ارائــه عملکرد
سازمان بسيج مستضفعين در جریان
امدادرســانی بــه مردم کرمانشــاه
گفت :بعــد از وقوع زلزلــه ،فرمان
امام خامنهاي فرمانده کل قوا براي
کمک و امداد رساني به مردم استان
کرمانشاه صادر شــد و همه ظرفيتها پاي کار آمدند و در
مرحله امداد و نجات که همان  36ساعت اول ،معنا و مفهوم
جدي تري را دارد ،همه حضور داشــتند و همانطور که در
دوران دفاع مقدس ،به منازل مردم کرمانشــاه آسيب وارد
شد ،در زمان زلزله هم وارد شد .به گزارش خبرگزاري بسيج
فضلي فرمانده قرارگاه بازسازي مناطق زلزله زده تاکيد کرد:
تمام ظرفيتها براي کمک رساني به مردم به کار گرفته شد
و نيروي زميني سپاه ،نيروي هوا فضاي سپاه که فرماندهان
عزيز هر دو نيرو هم در محل مستقر شدند ،قرارگاه سازندگي

حضرت خاتم االنبيا(ص) و سپاه استان
کرمانشــاه و ...با تمام توان خود ،به
زلزله زدگان کمک کردند و گروههاي
امدادي بيمارستانهاي صحرايي که
براي مراســم اربعين حسيني در حال
آمــاده باش بودند ،در اين وضعيت به
کمک مردم شــتافتند و عزيمت پيدا
کردند .وي اعالم کرد :در روز شهادت
امام رضا در  28آبان ماه قرار شد قرارگاه خدمات رساني به
نام شهيد جعفري شهيد شاخص  1396و اولين فرمانده سپاه
کرمانشاه اســت که محل شهادت اين شهيد در منطقهاي
ميان سرپل دهاب قصرشــيرين است براي اسکان موقت
تشکيل شد .سردار فضلي تصريح کرد :قرار شد هر مکاني
که دولت و بنياد مســکن تعيين کردند ما براي خانوارهايي
که آنها تعيين ميکنند کانکس نصب کنيم .جانشين سازمان
بسيج گفت :در روز  29آبان که حضور مقام معظم رهبري در
ميان مردم زلزله زده داشتيم بعد...
همین صفحه

گزارش «عصر ايرانيان» از بررسی چندوچون مسائل بودج ه فرهنگي
و موجسواری برخی رسانهها در برنامه «پيشرو»
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نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

از بخشنامه اخیر وزارت آموزش و پرورش واقع ًا غصهخوردم
حجتاالسالم والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم
عصر روز گذشته در دیدار با اعضای دارالتحقیق شهید
مطهری تبریز با اشاره به اینکه نقش حجتاالسالم
قدوســی در آذربایجان ،نقش آقای قرائتی در کشور
است اظهار داشــت :یکی از عوامل موفقیت ایشان،
عدم وابستگی به جناحهاســت چرا که کارش فقط
تبلیغ اســت و این رمز موفقیت اســت .به گزارش
تسنیم ،وی بابیان اینکه پیرو اوامر ولی امر مسلمین،
فارغ از هرگونه وابســتگی است افزود :روحانیت باید
نقــش پدری در جامعه داشــته باشــند و برای همه
دســت نوازش داشته باشــند تا در تبلیغ دینی موفق
شــوند .نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی بابیان
اینکــه از حرکتهای تبلیغی موفق و الگوهایی مانند
حجتاالسالم قدوسی نتوانستهایم در این استان به
نحو احسن اســتفاده کنیم خاطرنشان کرد :شاید در
برخی از شــهرها بیش از تبریز از تجربیات ایشــان
استفاده کردهاند.وی هیئتامنا و هیئت اندیشهورز این
موسســه را از صاحبنظران مسائل فرهنگی عنوان
کرد و گفت :مسئله هنر و استفاده از آن در مساجد و
تبلیغ دینی کمتر مورد توجه بوده است که امیدواریم
در این حوزه اقدام جدی صورت گیرد.امام جمعه تبریز
با تأکید بر اینکه استفاده از ابزار هنر ،فیلم ،تئاتر ،سینما
و ...برای تبلیغ دین بسیار مهم است افزود :متأسفانه
ماها انتقاد میکنیم که چرا فالن جا اینطور شده ،در
حالی که جای انتقاد نیست چراکه به دلیل اینکه فضا را
واگذار کردهایم باید در خود تجدید نظر کنیم.آلهاشم
با تأکید بر اینکه باید از مسائل هنری در حوزه تبلیغ
دین استفاده کنیم ابراز داشت :مقام معظم رهبری هم
به موضوع هنر بسیار اهمیت میدهند.وی با اشاره به
اینکه باید برخی سدها را بشکنیم و با سنتشکنی در

مورد حضور برخی از روحانیون در فضاهای مختلف،
تصریــح کرد :روحانیون باید با اســتفاده از ابزار هنر
در اماکــن مختلف حضور یافته و دین را تبلیغ کنند.
نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه
نونهاالن ،نوجوانان و جوانان باید با مســاجد مأنوس
شــوند و برای آینده اســام و انقالب نقشآفرینی
کننــد تأکید کرد :برخی هیئتامناها به بچهها ارزش
نداده و برای آیندهســازان کشور کممحلی میکنند،
ضمــن اینکه برخی تفکرات غیراصولی در مســاجد
حاکم شــده و در کنــار این موضوعات به مســائل
فرهنگــی کمتوجهی میکنیم.امــام جمعه تبریز در
ادامه با یادآوری اینکه وزارت آموزش و پرورش اخیراً
بخشنامه کرده که دانشآموزان ابتدایی به گلزار شهدا
نرفته و یا با جانبازان دیدار نکنند اضافه کرد :آموزش
و پرورش توجیه کرده که منظور ما در این بخشنامه

شــهدا نبوده و آرامســتان ها بوده و متأسفانه وعده
دادهاند که در فروردینماه قرار است در این بخشنامه
تجدید نظر کنند که واقعــ ًا آدم غصه میخورد .وی
با اشــاره به اینکه ما به فرهنگ ایثار و شهادت نیاز
داریم تصریح کرد :باید در مقابل جنگ فرهنگی نرم
دشــمن از بچههای خود که مورد هدف قرار گرفته
اســت مراقبت کنیم چراکه آرام و بدون ســر و صدا
افکار کودکان ما را عوض میکنند .حجتاالســام
آلهاشــم بابیان اینکه متأسفانه ارگانهای فرهنگی
مــوازی کاری زیادی دارنــد و برنامههای هماهنگ
شــده ندارند ابراز داشــت :بهعنوان مثال در مساجد
انجمن اسالمی ،پایگاه مقاومت ،هیئتامنا ،روحانی،
کانون فرهنگی و ...داریم ولی با هم هماهنگی ندارند
و خروجی کمتری دارند کــه در اینبین نوجوانان و
جوانان قربانی میشوند.

بازیکن جوان تیم استقالل شب گذشته به دلیل واژگونی ماشینش دچار آسیب جدی شده است

بازیکن جوان اســتقالل پس از سانحه
واژگونی خــودرو در بخش مراقبتهای
ویژه بیمارستانی در بوشهر بستری است.
به گزارش ورزش ســه ،مهدی قائدی
که بر اثر ســانحه رانندگی به بیمارستان
منتقل شــده بود ،پــس از انجام عمل
جراحی درحال حاضر در بخش آیسییو
بیمارســتان خلیج فارس بوشهر بستری
اســت .بازیکن جوان اســتقالل بعد از
درخشــش برابر پارس جنوبی و با توجه
به محرومیت از دیدار با نفت آبادان برای
رســیدگی به امور شــخصی و آموزشی
خود و جمع آوری مــدارک برای خروج
از کشور با اجازه کادرفنی به بوشهر سفر
کرد .این ســانحه نیمه شب دوشنبه در

تصادف شدید مهدی قائدی

یکی از اتوبان های شــهر بوشهر برای
این بازیکن رخ داد و و ســیله نقلیه این
بازیکــن با خارج شــدن از جاده اصلی،
واژگون شــد .رئیس پلیس راهنمایی و
رانندگی اســتان بوشهر با تایید این خبر
اعالم کرد که واژگونــی خودرو حوالی
ساعت  1:30بامداد رخ داده و دلیل این
موضوع نیز سرعت زیاد وسیله نقلیه بوده
است .در سانحه واژگونی خودرو به غیر
از مهدی قائدی چهار سرنشــین دیگر
خودرو نیز دچار جراحات سطحی شدند
که دو نفرشــان بعد از مداوای سرپایی
از بیمارســتان ترخیص شدهاند  .مهدی
قائدی و یک سرنشــین دیگر با حضور
نیروهای امدادی به بیمارستان شهدای

خلیج فارس بوشهر منتقل شدند و سپس
خانواده این بازیکن در این بیمارســتان
حاضر شدند .عمل جراحی مهدی قائدی
به پایان رســیده و شــنیده ها حاکی از
این است که این بازیکن جوان از ناحیه
گردن و قفسه سینه دچار آسیب دیدگی
شده است که بعد از عمل جراحی برای
انجام مراقبت های بیشتر در بخش آی
سی یو بستری است.

جراح قائدی می گویــد طحال این
بازیکن آسیب ندیده است

نشســت خبری جراح ،خانــواده و مدیر
بیمارستان شهدای خلیج فارس از دقایقی
قبل آغاز شد .پزشک معالج او در پاسخ به
این سوال که آیا قائدی به تهران منتقل

می شود ،افزود :معلوم نیست قائدی چه
زمانی از دستگاه جدا می شوند .اگر فردا
یا پس فردا جدا بشوند ،باید به مدت یک
هفته به صورت مطلق استراحت کنند تا
شرایط آنها طبیعی شود ومطمئن شویم
که خون ریزی ایشان را تهدید نمی کند
و ســپس درباره انتقال به تهران تصمیم
گیری می کنیم .دکتر جراح درباره میزان
دوری قائــدی از فوتبال ،تصریح کرد :به
نظر شخص من قائدی تا  ۲ماه اصال نباید
وزنه سنگین بلند کند .رحمانیان در ادامه
افزود :حدود ساعت  2بامداد به بیمارستان
خلیج فارس رسید؛ به دلیل خونریزی که
داشت سطح هوشیاری نسبتا پایین بود.
مشخص شد خونریزی داخل شکم وجود

دارد اما طحال نیســت .سریع داخل اتاق
عمل رفتیــم .داخل اتاق عمل خونریزی
شــدید وجود داشت اما کنترل شد .جراح
قائدی ادامه داد :نوع آسیب طوری است
که احتمال خونریزی مجدد طی روزهای
اینده وجود دارد .ایــن به اگاهی خانواده
و پزشکان بیمار رسیده و گفتیم احتمال
عمل مجــدد وجود دارد .از صبح تاکنون
که عمل تمام شده اصال خونریزی اضافه
نشــده و عالئم حیاتی پایدار بوده است.
آزمایش های بیمار به مرور درست شده
و خودمان هم بیمار را به صورت عمدی
بیهوش نگه داشــتیم تا راحت تر با این
استرس کنار بیاید و ان شااهلل از فردا اگر
شرایط محیا باشد ،به هوش می آوریم.

جانشين رئیس سازمان بسيج مستضعفين:

براي آخرين بار به دولت براي کمک به اسکان
دايم زلزله زدگان اعالم آمادگي ميکنيم
سردار علي فضلي فرمانده قرارگاه بازسازي
مناطــق زلزلــه زده در نشســت خبري
به منظور ارائه عملکرد ســازمان بســيج
مستضفعين گفت :بعد از وقوع زلزله ،فرمان
امام خامنهاي فرمانده کل قوا براي کمک و
امداد رساني به مردم استان کرمانشاه صادر
شــد و همه ظرفيتها پاي کار آمدند و در
مرحله امداد و نجات که همان  36ساعت
اول ،معنا و مفهوم جدي تري را دارد ،همه
حضور داشتند و همانطور که در دوران دفاع
مقدس ،به منازل مردم کرمانشاه آسيب وارد شد ،در زمان زلزله هم وارد شد .به گزارش
خبرگزاري بســيج فضلي فرمانده قرارگاه بازســازي مناطق زلزله زده تاکيد کرد :تمام
ظرفيتها براي کمک رســاني به مردم به کار گرفته شد و نيروي زميني سپاه ،نيروي
هوا فضاي ســپاه که فرماندهان عزيز هر دو نيرو هم در محل مســتقر شدند ،قرارگاه
سازندگي حضرت خاتم االنبيا(ص) و سپاه استان کرمانشاه و ...با تمام توان خود ،به زلزله
زدگان کمک کردند و گروههاي امدادي بيمارستانهاي صحرايي که براي مراسم اربعين
حسيني در حال آماده باش بودند ،در اين وضعيت به کمک مردم شتافتند و عزيمت پيدا
کردند .وي اعالم کرد :در روز شهادت امام رضا در  28آبان ماه قرار شد قرارگاه خدمات
رساني به نام شهيد جعفري شهيد شاخص  1396و اولين فرمانده سپاه کرمانشاه است
که محل شهادت اين شــهيد در منطقهاي ميان سرپل دهاب قصرشيرين است براي
اسکان موقت تشکيل شد .سردار فضلي تصريح کرد :قرار شد هر مکاني که دولت و بنياد
مســکن تعيين کردند ما براي خانوارهايي که آنها تعيين ميکنند کانکس نصب کنيم.
جانشين سازمان بســيج گفت :در روز  29آبان که حضور مقام معظم رهبري در ميان
مردم زلزله زده داشتيم بعد از ديدار ايشان با مردم در ديدار با مسئولين و دستاندکاران
خدمات رساني و تاکيدات و زمانبندي که براي اسکان موقت از عزيزان اخد شد که بنا
شد قرارگاه قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا  8000کانکس را آماده کنند و هر محدودهاي را
بنياد مسکن و مسئولين شهري اعالم کنند براي ساخت  8000کانکس را انجام دادند.
ظرف  38روز کانکسها نصب شد

فرمانده قرارگاه بازسازي مناطق زلزله زده کرمانشاه ادامه داد :از وعده  45روز که قرار بود
به کمک قرارگاه خاتم براي ساخت و نصب هشت هزار و سيصد کانکس بود ،ظرف 38
روز اين کانکسها نصب شد ،بيش از دويست دانشجوي دانشگاه امام حسين به کمک
قرارگاه خاتم و سپاههاي استاني مشغولند و  5046کانکس مردميخريداري شده نصب
و تحويل زلزله زدهها شــده است .وي افزود :بيش از هزار و هفتصد سرويس بهداشتي
در روستاها نصب شده است و بيش از هفتصد واحد حمام سيار نصب شده است .سردار
فضلــي تاکيد کرد :ماموريت ما زودتر از موعدي که خدمت مقام معظم رهبري مطرح
شده بود انجام شد؛ اعالم آمادگي کرديم براي کمک به اسکان دائم زلزله زده و منتظر
جوابيم و تا االن درخواســتي از ما صورت نگرفته است .وي عنوان کرد :آن چيزي که
دولت از ما توقع داشــت جغرافيايي به جمعيــت  56542در قالب  15904خانوار بود و
هر چيزي ما ميگوييم در اين قالب و جعرافيا اســت .سردار فضلي با بيان اينکه 5046
کانکس مردميخريداري شده بود و منطقه اعزام شده بود ،گفت :استان آذربايجان شرقي
 688خانوار شامل  2511جمعيت را تحت پوشش دارد و ديگر استانها هم به همين نحو
مردم زلزله را تحت پوشش قرار دادند.
نميدانم چرا از ظرفيت  4000مهندس عمران جهادي استفاده نشد

سردار فضلي اظهار داشــت 4000 :مهندس عمران جهادي بسيجي ما اعالم آمادگي
کردند که براي اعالم ميزان خسارت کمک کنيم اما متاسفانه نميدانم به چه دليلي از
اين ظرفيت استفاده نشد.
وي در پايان خاطر نشان کرد :امروز نهم بهمن ماه هم براي آخرين بار به دولت براي
کمک به اسکان دايم زلزله زدگان اعالم آمادگي ميکنيم.

