رهبرانقالب اسالمی در پیامی به اجالس ساالنه زکات:

جمهوری اسالمی باید زکات را در سرلوحه برنامههای خود قرار دهد

حضرتآیتاهلل خامنهایرهبرمعظمانقالباسالمیدرپیامیبهاجالسساالنهزکاتبااشارهبهجایگاهبرجستهواهمیت
واالی این فریضه ،از کمکاری در امر اقامه زکات انتقاد و تأکید کردند :نظام جمهوری اسالمی باید این فریضه بزرگ را در سرلوحه
برنامههای خود قرار دهد .به گزارش کار و کارگر از پايگاه اطالع رساني مقام معظم رهبري  ،حضرت آیت اهلل خامنهای ،برگزاری
همایش ساالنه برای ترویج زکات را از بزرگترین توفیقات الهی دانستند و با بیان اینکه ما مسئوالن نظام جمهوری اسالمی باید از
کمکاری در اقامه زکات ،عفو و آمرزش خداوند را طلب کنیم ،مسئوالن همه بخشهای مرتبط دولتی را به همکاری همهجانبه در
این امر فراخواندند .ایشان با استناد به قرآن کریم« ،ایتاء زکوة» را از جمله کارکردهای برجسته مجاهدان راه حق پس از پیروزی
برشمردندوبرایناساسافزودند:نظامجمهوریاسالمیبرایتحققاحکاماسالمیوتشکیلمجتمعاسالمیپدیدآمدهاست،
پسبایداینفریضهبزرگرادرسرلوحهیبرنامههایخودگذارد.حضرتآیتاهللخامنهایهمچنینکارهایتحقیقاتیومعرفتی
در خصوص زکات را ناکافی دانستند و ابراز امیدواری کردند نهضت احیاء و ترویج زکات در همه سطوح ،به کارکردهای شایسته
خود منتهی شود و برکات بیپایان آن شامل مردم و کشور و نظام مقدس جمهوری اسالمی شود.

شنبه  11آذر 1396
 13ربیع االول 1439
 2دسامبر 2017
سال بيست وهشتم ـ شماره 7648
صفحه -تك شماره  10000ريال
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د ر شانزدهمین اجالس شورای نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای

جهانگیری :تروریسم آزمایشگاهی تکفیری
از کنترل مولدان خارج شده است

پروژه ایجاد خاورمیانه جدید با شکست مواجه شده است
سازمان همکاری شــانگهای باید از ظرفیتهای همه کشورهای
عضو ناظر و شریک استفاده کند
از بین بردن فقر و نابرابری از ارکان اصلی مبارزه با تروریسم است
در صفحه 2

سخنگوی وزارت امورخارجه:

واقعیت شکست بزرگ داعش ،آمریکایی ها را شگفت زده
و نگران کرده است

ســخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش بــه اظهارات مایک
پنــس معاون رییــس جمهوری آمریکا گفت :تکــرار بیش از حد و
اندازه اتهام زنی های مقامات آمریکایی علیه ایران نشــان می دهد
آنــان یا از ســر عمد و آگاهانه چشــمان خود را بــر روی واقعیت
شکســت های بزرگ داعش در دو کشور عراق و سوریه بسته اند یا
از شکست این گروه تروریستی و از دست دادن قلمرو و خاک تحت
تصرف آنها و ســیطره بر برخی از مناطق عراق و ســوریه به سختی
شگفت زده و نگرانند.
مایک پنس معاون رییس جمهوری آمریکا روز سه شنبه درآیین
هفتادمین ســالروز تایید سازمان ملل متحد بارها با متهم کردن ایران
به حمایت از تروریســم  ،برموجودیت رژیم صهیونیستی وحمایت
از این رژیم تاکید کرد و گفت :ترامپ و دولت او متعهد به حمایت
از اسرائیل هستند.

به گزارش مرکز دیپلماســی رسانه ای وزارت امورخارجه ،بهرام
قاســمی افزود :متهم کردن ایران به حمایت از تروریســم از سوی
مقامــات آمریکایی در حالی صورت مــی گیرد که ما همواره امنیت
منطقه را امنیت خودمان دانسته ایم.
وی ادامه داد :بیش از پنج سال است مسووالنه و با هدف کمک
بــه حفظ ثبــات و امنیت منطقه ای ،در کنار ملــت ها و دولت های
عراق و ســوریه ایســتاده ایم تا امروز در کنار مردم نگران و قربانی
کشتار ،خشــونت و ترورهای این گروه تروریستی در گوشه و کنار
جهان ،شاهد پایان دولت خودخوانده و تروریستی داعش در این دو
کشور باشیم .سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد :هیچ کس و هیچ
کشــوری نمی تواند نقش ســازنده و مثبت ایران در مبارزه با پدیده
شوم تروریسم در منطقه و جهان را نادیده انگارد.
ادامه در همین صفحه

صفحه 12

صفحه 5

بطحایی :با استاندارد فضای آموزشی
برای هر دانش آموز
 ۳متر مربع فاصله داریم

معاون اقتصادی وزیر کشاورزی :

صفحه 1

صفحه 3
کمال اطهاری:

جام جهانی  2018روسیه قرعه کشی شد؛

ایران ،اسپانیا ،پرتغال و مراکش
در گروه مرگ

جام جهانی 2018روسیه قرعه کشی شد؛

ایران ،اسپانیا ،پرتغال و مراکش در گروه مرگ

مراسم قرعهکشی رقابتهای جام جهانی فوتبال برگزارشد و ۳۲تیم حاضر در این
رقابتهاحریفانخودرا شناختند.
بهگزارشکاروکارگر،درحالیکهتقریباششماهتاآغازبیستویکمیندورهرقابتهای
جام جهانی باقی مانده است ،شب گذشته آیین قرعهکشی رقابتهای جام جهانی روسیه
برگزار شد و  ۳۲تیم حاضر در این رقابتها حریفان خود را خواهند شناخت .که طی آن
تیم ملی فوتبال کشورمان در گروه دوم با تیم های اسپانیا  ،پرتغال و مراکش در گروه مرگ
اینرقابتهاقرارگرفت
گروه بندی کامل جام جهانی روسیه 2018به شرح زیر می باشد :
** گروه :Aروسیه ،اروگوئه ،مصر ،عربستان
** گروه :Bپرتغال ،اسپانیا ،ایران ،مراکش
** گروه :Cفرانسه ،پرو ،دانمارک ،استرالیا
**گروه:Dآرژانتین،کرواسی،ایسلند،نیجریه
**گروه:Eبرزیل،سوئیس،کاستاریکا،صربستان
** گروه :Fآلمان ،مکزیک ،سوئد ،کرهجنوبی
**گروه:Gبلژیک،انگلیس،تونس،پاناما
** گروه :Hلهستان ،کلمبیا ،سنگال ،ژاپن
بازیهای جام جهانی  2018روســیه از  24خردادماه تا  23تیرماه  97در  11شهر این
کشور برگزار میشود ،بازی نخست شاگردان کیروش ۲۵خرداد مقابل مراکش خواهد بود
و همچنین دیدار افتتاحیه این رقابتها را تیم های روسیه و عربستان روز 24خرداد ماه در
ورزشگاهلوژنیکیبرگزارمیکنند
واکنشپویولبههمگروهیباایران
مدافع پیشین تیم ملی اسپانیا به همگروهی با ایران واکنش نشان داد .پس از پایان مراسم
قرعهکشیدرکاخکرملینستارههایفوتبالکهبرایانجامقرعهکشیدعوتشدهبودند،راجع
بهگروههایکشورهایشانصحبتکردند.
کارلس پویول درباره همگروههای کشورش ،پرتغال ،ایران و مراکش گفت :گروه خوبی
است .دیدار نخست از اهمیت زیادی برخوردار است .ما باید برابر پرتغال به میدان برویم.
پرتغالقهرماناروپااست.
صنعت نفت یک  -تراکتورسازی یک؛

زور کمالوند و گلمحمدی به هم نرسید

زخمهای کرمانشاه التیام نیافته بود که کرمان لرزید

«پوپولیسم» سقفها را سر مردم
آوار کرده است

زلزله پشت زلزله

در هفتمین اجالس قلب آسیا در باکو

ظریف :رسیدن به صلح پایدار در افغانستان نیاز به یک استراتژی جامع دارد

وزیر امور خارجه کشــورمان ،
تاکید کرد که مناقشــه در افغانستان
راه حل نظامی ندارد و در این زمینه
نیاز به یک استراتژی جامع ومفصل
است
بــه گــزارش ایرنا  ،محمــد جواد
ظریــف روز جمعــه در هفتمیــن
اجالس قلب آسیا در باکو  ،گفت :اگر
استراتژی جامعی در این زمینه وجود
نداشته باشد  ،رسیدن به صلح پایدار
امکان پذیر نخواهد بود .
,وی افزود :افغانســتان در ســال
های اخیــر دســتاوردهای خوبی در
زمینه مختلف داشــته ولــی با تجاوز
خارجــی و تهدید داعش روبرو بوده
است.
وی با اشاره به اینکه داعش تهدید
جدی برای ثبــات و امنیت منطقه و
افغانستان اســت  ،افزود :جلوگیری
از این تهدید با تالش مشــترک همه
کشورهای منطقه امکان پذیر است .
وزیر خارجه کشورمان بر ضرورت
ادامه تالش ها بــرای برای برقراری
صلح در افغانستان تاکید کرد.
ظریف گفت :ایران در زمینه مقابله
بــا قاچاق مــواد مخدر بــه اروپا  ،با
افغانستان همکاری می کند .
وی افــزود :باید بــرای یافتن راه
حل اساســی برای ریشــه کنی مواد
مخدرتالش کنیم و مردم را از قربانی
شدن حفظ کنیم .
ظریف گفت  :برای رسیدن به این
هدف و ریشه کنی مواد مخدر  ،راهی
جز تقویت اقتصاد افغانســتان وجود

ندارد.
ظریــف تصریح کرد کــه ایران در
کنار افغانستان اســت و در برقراری
ثبات در این کشور حمایت می کند.
اظهارات ظریف در حاشیه اجالس
وزیــر امــور خارجــه جمهوری
اســامی ایران همچنیــن روز جمعه
در حاشــیه اجــاس قلب آســیا در
باکــو پایتخت جمهــوری آذربایجان
در جمع خبرنــگاران ،در مورد دیدار
روزپنجشنبه خود با فدریکا موگرینی
مســئول سیاســت خارجه اروپا ،در
ایتالیــا گفــت :اروپایی هــا و خانم
موگرینــی تاکنون در اعــام مواضع
بســیار محکــم عمــل کرده انــد ،در
اقدامات عملی هم در ماه های گذشته
شاهد اقدامات گســترده تر اروپا در
زمینه همکاری های بانکی و فاینانس
و هفته گذشته نیز شاهد حضور هیات
اتحادیه اروپایی بــرای همکاری در
حوزه هسته ای و کشاورزی در ایران
بودیم .
ظریف در ادامه افزود :در مالقات
با خانم موگرینی در مورد ســوریه و
اجالس ســوچی گفت و گو کردیم و
ایشان را در جریان مذاکرات سوچی
و برنامــه های صلح در ســوریه قرار
دادم  ،همینطور در مورد سیاست های
خطرناک عربستان ســعودی دریمن
بحث کردیم .
وی در مورد سیاســت های ایران
در قفقــاز جنوبــی نیز گفــت :ایران
روابط خوبی با جمهوری آذربایجان
دارد ؛ امــروز گفــت و گوی بســیار

خوبــی بــا الهــام علــی اف رئیس
جمهوری آذربایجان داشتم.
وی گفــت ،در دیــدار بــا رئیس
جمهــوری آذربایجــان در زمینــه
همــکاری در دریــای خــزر ،حوزه
انرژی و همکاری ســه جانبه ایران،
روســیه و آذربایجان و همکاری سه
جانبــه با ترکیه و در مورد گســترش
حوزه ترانزیت صحبت کردیم .
وی تاکیــد کــرد  :آذربایجــان یک
همسایه خوب برای جمهوری اسالمی
ایران اســت و ما روابط گسترده خود
در حوزه هــای انرژی و ترانزیت را با
جدیت ادامه خواهیم داد.
برجام بهترین توافقی است که
طرفین به آن دست پیدا کردند
وزیــر خارجه کشــورمان پیش از
حضور در اجالس باکو  ،ســفری به
ایتالیا داشــت و در نخســتین روز از
نشســت بین المللی گفــت وگوهای
مدیترانه در شهر رم ،برجام را بهترین
توافقی دانست که طرف ها توانستند
به آن دست پیدا کنند.
ظریــف که بــه دعــوت ‹انجلینو
الفانــو› همتای ایتالیایی به رم ســفر
کرده بود ،در نشســت گفت وگوهای
مدیترانــه ،تاکیــد کرد :نکتــه جالب
برجــام این اســت که ایــن توافق نه
آن چیزی بود که ما میخواســتیم و
نــه آنچه آمریکا میخواســت ،بلکه
بهترین چیزی بود که میتوانستیم به
آن دست پیدا کنیم.
وی گفــت :من معتقــدم که برجام
بهترین توافقی اســت که میشــد در

گذشــته به آن دست پیدا کرد و یا در
آینده امکان دســتیابی به آن وجود
خواهد داشت.
وزیر خارجه ایــران تصریح کرد،
کسانی که در جریان مذاکرات حضور
نداشــتهاند اکنون تصور میکنند که با
«طرحی معجزهآســا» میتوانند وارد
شده و به توافقی بهتر دست پیدا کنند.
ظریــف همچنیــن با بیــان اینکه
برخی از کشــورهای منطقه درصدد
تامین منافع خود به بهای زیان ســایر
کشورها هســتند ،گفت :آنها همچنان
دست به انتخابهای غلط میزنند.
ظریف بدون اشاره به نام کشوری
خاص تصریــح کرد :آنهــا از صدام
حسین در برابر ایران حمایت کرده و
تالش کردند ایران را از منطقه حذف
کنند .بعــداً از طالبان حمایت کردند.
بعــد از داعــش ،النصــره و دیگران
حمایت کردند؛ ما خواستار مشارکت
ف ها برای تضمین امنیت و
همه طر 
ثبات در منطقه هستیم.
ظریف در بخش دیگری از سخنان
ی
خود گفت :برخی در منطقه تصور م 
ی تواننــد به جای تعامل با
کنند که م 
همسایگان با خریداری سالح ،امنیت
بخرنــد .این به نفع همه اســت که با
همــکاری یکدیگر ،منطقه خاورمیانه
را بــه مکانی امن برای زندگی تبدیل
کنند.
وزیر خارجه ایران افزود :عربستان
ســعودی ،تمامــی گزینههــای برای
آتشبس و صلح در سوریه و یمن را
رد کرده است.

سخنگوی وزارت امورخارجه:

واقعیت شکست بزرگ داعش ،آمریکایی ها را شگفت زده و نگران کرده است

ادامهازهمینصفحه
قاسمی با اشاره به رویکرد فریبکارانه
و مبتنی بر اختالف افکنی بین کشورهای
منطقه توســط آمریکا در خاورمیانه که
باعــث ناامنــی ،پیچیده شــدن اوضاع
امنیتی ،گسترش تروریسم و تنش های
بالفعل و بالقوه در این منطقه شده است،
گفت :جمهوری اسالمی ایران بی توجه
به اتهامات تکراری ،بی پایه و بی اعتبار
مقامــات آمریکایی ،همچنــان تنها راه
پاکسازی خاورمیانه از تروریسم و تنش
ها و جنگ های فاجعه بار و ویرانگر را
گفتگو ،همکاری و اعتما ِد بین کشورهای
منطقهدانستهوآنراتنهاگزینهوانتخابیمی

داند که می تواند ثبات کشورها و امنیت
مردم منطقــه را در آینده نزدیک تضمین
کند.
وی به کشورهای فرامنطقه ای توصیه
کرد اگر نمی توانند نقش سازنده و موثری
برای پایان مصائب انباشته شده و دردها و
رنجهایمردمایننقطهازجهانایفاکنند،
به اختالف افکنی و سیاست ایجاد ترس
و تهدیدهای ســاختگی بین کشورهای
منطقه و در نتیجه ،افزایش بی اعتمادی
بین کشورهای خاورمیانه دامن نزنند .بی
شکامنیت،آرامشومحترمدانستنحق
حاکمیت کشور ها و عدم مداخله در امور
داخلی آنان و مبارزه با تروریسم و نداشتن

اســتانداردهای چند گانه به سود تمامی
کشور ها و مردم جهان است.
و خبر دیگر اینکه  ،سخنگوی وزارت
امور خارجه با بیان اینکه موضوع صادر
نکردن مجــوز عبور هواپیمــای حامل
نخست وزیر بلغارستان از آسمان ایران
صحت ندارد ،گفت :پس از درخواست
رسمی ســفارت بلغارســتان در تهران
مجوزعبــور هواپیمای بلغــاری حامل
نخست وزیر این کشور صادر شد.
قاســمی روز پنجشــنبه در پاسخ به
پرســش ایرنا در خصوص اخبار منتشر
شده در برخی رسانه های خارجی مبنی
بر صادر نشــدن عبور هواپیمای حامل

نخست وزیر بلغارســتان برای عبور از
آسمان ایران ،ادامه داد :آنچه رخ داد اعالم
اشــتباه اطالعات پــروازی و کد مجوز
دریافتی توســط خلبان هواپیما به برج
مراقبت در ایــران بود که به همین دلیل
هواپیماموردشناساییقرارنگرفت.
قاسمیتصریحکرد:جمهوریاسالمی
ایــران دارای یکی از امن ترین فضاهای
ترانزیت هوایی در منطقه و جهان است
و عبــور هواپیماهای غیرنظامــی در آن
جریان دارد و قطعا آسمان ایران به روی
هواپیماهای کشــورهای دوستی مانند
بلغارستانکهازروابطبسیارخوبیباایران
برخوردار است ،همواره باز است.
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رهبر انقالب اسالمی در دیدار دستاندرکاران کنگره قرآن
و علوم انسانی تبیین کردند:

الزامات موفقیت در متصلکردن علوم انسانی
به ریشههای دینی

بیاناترهبرمعظمانقالباسالمیدردیداردستاندرکارانکنگرهقرآنوعلوم
انســانی که در تاریخ یک خرداد  ۹۶برگزار شده بود ،صبح دیروز در محل این
همایشدرقممنتشرشد.
به گزارش کار و کارگر از پايگاه اطالع رساني مقام معظم رهبري  ،حضرت آیت
اهلل خامنهای در این دیدار ،رجوع به قرآن کریم و پاسخیافتن برای مسائل گوناگون
فکری ،عملی ،سیاســی و اجتماعی از جمله موضوع مهم علوم انســانی را بسیار
ضروری خواندند و گفتند :در برخی شاخههای علوم انسانی ،سابقه چند صد سال
مطالعه و نقادی در دنیا وجود دارد و پیشنیاز ورود به علوم انسانی و جدا کردن آن از
ریشههای غیردینی یا ضددینی و اتصال به منشأ قرآنی و وحیانی ،تسلط کامل بر کارها
وپیشرفتهایانجامشدهدرجهاناست.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر انجام پژوهش و تحقیقات در قالب کار گروهی و
همچنینلزومهمکاریمراکزوگروههایمختلفیکهدرموضوعهدایتعلومانسانی
بهسویآموزههایاسالمیدرحالتحقیقوفعالیتهستند،افزودند:عالوهبرمحققان
داخلی ،برخی متفکران جهان اسالم در حال مطالعه و پژوهش در خصوص علوم
انسانیاسالمیهستندکهبایدمراکزیهمچونجامع ةالمصطفیباشناساییاینافرادو
نالمللیشکلبدهند.
آثارشان،زمینههمکاریوهمبستگیمتقابلرادرسطحوسیعبی 
ایشان همچنین با تأکید بر افزایش کیفیت پژوهشهای علمی و ابراز امیدواری در
خصوص تولید مقاالت راهگشا و پر مغز در کنگره قرآن و علومانسانی ،برخی آثار و
تولیدات فضالی جوان و نواندیش قم را بسیار با ارزش ،امیدوارکننده و نویدبخش
آغاز یک حرکت عمومی و رو به جلو در پژوهشهای حوزوی دانستند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری:

فرهنگ تحمیلی ،قابلیت فراگیر شدن ندارد

معاون امور حقوقی رئیس جمهوری توجه به تنوع فرهنگی را برای رسیدن به
مفاهیمفراگیرحقوقبشریضروریدانستوگفت:تحمیلفرهنگ،قابلیتفراگیر
شدننداردوچهبسابرخیبهدلیلاحساستبعیضوتحقیربهمقابلهبرخیزندودر
صددترویجاندیشههایافراطیبرآیند.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،لعیا جنیدی روز پنج شنبه در نشست حقوق بشر و
تنوع فرهنگی جنبش عدم تعهد که در محل شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان
ملل متحد برگزار شد ،افزود :این افراد آستانه تحمل و مدارای جوامع و ملل را
پس از سال ها تالش برای آموزش همزیستی مسالمت آمیز و مبتنی بر احترام به
ارزش ها محدودتر می سازند .وی ادامه داد :تنوع فرهنگی منشا تنوع نظام های
حقوقی اســت ،چون نظام حقوقی علی االصول بر آمده از مقتضیات فرهنگی،
سیاسی ،اجتماعی و افتصادی یک جامعه است .بنابراین تنوع فرهنگی و به تبع،
تنوع حقوقی که منابع غنی فرهنگی و تمدنی ملل عضو جنبش کشورهای غیر
متعهد را نشان می دهد نه تنها مطلوب ،بلکه گریز ناپذیر است .وی تاکید کرد:
بدون رد ضرورت دستیابی به مفاهیم جهانی و عام الشمول حقوق بشر ،باید به
تنوع فرهنگی توجه داشت و آن را منعکس و از گفت وگوی مستمر بین فرهنگ
ها و تمدن های متنوع و متکثر برای وصول به مفاهیم واقعا عام الشمول استقبال
کرد .جنیدی تاکید کرد :روشن است که یافتن این وجوه و ابعاد مشترک نیازمند
گفتمان مداوم و نهادی برای دستیابی به مفاهیم فراگیر ،توافق بر دامنه شمول این
مفاهیم و تفصیل محتویات آن به نحوی است که مشمول درک و قبول مشترک
گــردد .وی افزود :در غیر این صورت ،آن چه که بر اســاس تنها یک فرهنگ یا
دیدگاه شکل گرفته باشد حتی اگر متعالی باشد قبول فراگیر تحصیل نکرده و عمال
قابلیت اعمال گسترده نخواهد یافت.
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دیدارتیمهایصنعتنفتوتراکتورسازیبرندهاینداشتتایکامتیازازایندیدار
سهم دو تیم شود.
تیمهای صنعت نفت آبادان و تراکتورسازی عصر دیروز در چارچوب هفته چهاردهم
لیگ برتر فوتبال در آبادان به مصاف یکدیگر رفتند که شاگردان گلمحمدی با نتیجه یک بر
صفر برنده این دیدار شدند .فرزاد حاتمی در دقیقه  68برای تراکتورسازی و کرار جاسم در
دقیقه 81ازروینقطهپنالتیبرایصنعتنفتگلزنیکردند.بااینتساوی،تراکتورسازی16
امتیازی شد و در رده یازدهم جدول ردهبندی قرار گرفت .صنعت نفت هم  18امتیازی شد
و در رده هفتم جدول ردهبندی باقی ماند .حمید حاجملک کار قضاوت این دیدار را برعهده
داشت .او به محمد نادری از تراکتورسازی کارت زرد نشان داد.

هیچ کسی حق واردات گندم به کشور را
ندارد

