
پیام آنتونیو گوترش در آستانه »روز جهانی ریشه کنی فقر«

دریادار سیاری:
با بصیرت می توانیم توطئه های دشمن را خنثی نماییم

توسط اعضای گروهک تروریستی صورت گرفت

ربوده شدن تعدادی از نیروهای هنگ مرزی میرجاوه دبیرکل سازمان ملل متحد روز گذشته )دوشنبه( در آستانه روز جهانی 
ریشه کنی فقر از کشورها خواست تا تعهدات خود را نسبت به ریشه کنی 

فقر تا سال ۲۰۳۰ میالدی اجرا کنند.
به گزارش ایسنا، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در پیام خود با 
قدردانی از رهبران سیاسی، توسعه اقتصادی فراگیر و همکاری های بین المللی اعالم 
کرد: در طول ۲۵ سال گذشته نزدیک به یک میلیارد نفر از فقر رهایی یافته اند اما 
هنوز هم بسیاری از افراد در سراسر جهان در فقر به سر برده و در حال حاضر بیش 

از ۷۰۰ میلیون نفر قادر به برآورده ساختن نیازهای روزانه خود نیستند.
گوترش با بیان این که ریشه کنی فقر یک مسئله عدالت باقی می ماند، افزود 
ریشه کن کردن فقر در تمامی اشکال و ابعاد آن هم چنان یکی از چالش های جهانی 

و اولویتی مهم برای سازمان ملل متحد است.
وی در پایان تاکید کرد: کشورها باید برای افرادی که در معرض فقر و تهی دستی 
قرار دارند با ساختارهای قدرتی که از حضور این افراد در جامعه جلوگیری می کند، 

مقابله کرده و از توسعه تکنولوژیکی سریع که به تالش هایی در راستای ریشه کنی 
کمک می کنند، اطمینان حاصل کنند.

جهانی  روز  ساله  هر  میالدی  از سال ۱۹۹۳  شینهوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
ریشه کنی فقر به منظور افزایش آگاهی ها نسبت به نیاز به ریشه کنی فقر و 

تهی دستی در همه کشورها گرامی داشته می شود.

معاون هماهنگ کننده ارتش تصریح کرد:با بصیرت می توانیم توطئه های 
دشمن را خنثی نماییم.

به گزارش ایسنا، امیر دریادار حبیب اهلل سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در 
مراسم تجدید میثاق کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بنیان گذار جمهوری 
اسالمی ایران به مناسبت فرا رسیدن ۲۴ مهر سال روز تاسیس این سازمان به فرمان 
امام خمینی)ره( با بیان اینکه یکی از ماموریت های بزرگ سازمان عقیدتی سیاسی 
ارتش نزدیک کرن دل های کارکنان ارتش به خداست، اظهار کرد: اثرات فعالیت سازمان 
عقیدتی سیاسی ارتش امروز بر هیچ کسی پوشیده نیست. نزدیک کردن دل ها به خدا 
در هشت سال دفاع مقدس از جمله عرصه های عمل این سازمان به ماموریت خود است.
وی با تاکید بر اینکه همه ویژگی های ارتش منبعث از نزدیکی کارکنان ارتش به 
خداست، خاطر نشان کرد: معنویت محوری، نظم و انضباط، وجود سلسله مراتب و 
سالمت کارکنان در همه ابعاد چهار مشخصه ارتش جمهوری اسالمی ایران است؛  زمانی 
که این چهار  مولفه در یک جا جمع شود، ارتشی به وجود می آید که توانمندی انجام 
وظایف خود در هرجا را داراست. معاون هماهنگ کننده ارتش در ادامه با اشاره به وظایف 
سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در سیاست گذاری و اجرای معنویت محوری به عنوان 
مهم ترین شاخصه ارتش، گفت: مولفه های فیزیکی قدرت رزمی از مولفه های مقایسه 
نیروی مسلح دو کشور است؛ دومین مولفه مقایسه نیروهاس مسلح دو کشور مولفه های 

غیر فیزیکی نظیر انضباط، آموزش، مهارت کارکنان در بهره گیری از تجهیزات و ... است. 
در این زمینه دشمن فکر می کرد که با توجه  شرایط کشور بعد از پیروزی انقالب، در 
مولفه های فیزیکی و غیر فیزیکی نسبت به ما برتری دارد؛ با همین پشتوانه نیز گفت به 
ایران حمله می کنم و حمله کرد. سیاری افزود: دشمن بعثی بر اساس فرمول ها نیز باید 
پیروز می شد، اما این اتفاق نیفتاد؛ چراکه ما به فرمان امام به مولفه های دیگری نیز متکی 
هستیم که این مولفه ها در دوران دفاع مقدس و امروز در مقابله با دشمن اثر گذار بوده 

است. این مولفه های برتر ساز ما به کلمه معنویت محور باز می گردد.
وی با بیان اینکه داشتن بصیرت  در مولفه معنویت محوری جای دارد، خاطر نشان کرد: 
امروز افتخار ارتش است که بصیرت دارد و مسیر حرکت دشمن را تشخیص می دهد. باید 
دقت کنیم که با بصیرت میتوانیم توطئه های دشمن را خنثی نماییم. معاون هماهنگ 
کننده ارتش همچنین با اشاره به گفته امام مبنی بر اینکه خرمشهر را خدا آزاد کرد، ادامه 
داد: این سخن امام بعد از فتح خرمشهر یعنی ما با اتکا به خداو  لطف او در خرمشهر به 
پیروزی دست یافتیم. به لطف خدا این مولفه های برتر ساز  از بعداز پیروزی انقالب نیز 
همواره وجود داشته ا ست. سیاری در پایان با بیان اینکه دشمن همواره به دنبال برتری 
یافتن مجدد بر ما است، اظهار کرد: ویژگی کشور ما از لحاظ ژئوپلیتیک اینگونه است 
که دشمنان نمیتوانند از محاسن این کشور بگذرند؛ در بررسی ها او از مولفه های فیزیک 
برتری برخوردار است اما از معنویت کارکنان ارتش و سایر نیروهای مسلح ما هراس دارد. 

تعدادی از نیروهای هنگ مرزی میرجاوه بامداد امروز 
بدست اعضای گروهک تروریستی ربوده شدند.

به گزارش ایسنا، صبح امروز  - سه شنبه - خبرگزاری صدا 
و سیما مرکز سیستان و بلوچستان ، به نقل از یک منبع آگاه 
اعالم کرد که شب گذشته یک گروه تروریستی تعدادی از 

نیروهای هنگ مرزی را ربود.
در ساعت اولیه انتشار این خبر از نحوه ربایش و سرنوشت 
این افراد اطالعی منتشر نشد اما از همان دقایق اولیه برخی 
منابع خبری این عملیات را تروریستی دانستند که حدود  
مرزی  صفر  منطقه  در  امروز  بامداد  پنج  تا  چهار  ساعت 
لولکدان)منطقه صفر مرزی لولکدان مربوط به بخش ریگ 
ملک شهرستان میرجاوه است که در ۵۰ کیلومتری شهر 
میرجاوه قرار دارد.( انجام شده است و ۱۴ نفر ربوده شده اند.

پس از آن بود که گروهک تروریستی جیش العدل در کانال 
ربوده شدن  این گروهک، مسئولیت  به  تلگرامی منتسب 
تعدادی از نیروهای هنگ مرزی میرجاوه را برعهده گرفت 
و در اطالعیه ای که از سوی این گروهک تروریستی در این 
کانال منتشر شد نوشت که بامداد امروز سه شنبه ۲۴ مهرماه 
یک پایگاه مراقبتی در شهرستان میرجاوه را بصورت کامل 

خلع سالح کرده اند.
خبرنگار ایسنا نیز در پیگیری های خود اطالع یافت که 

سربازان ربوده شده به کشور پاکستان منتقل شده اند.
ظهر امروز روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه 
»ربوده شدن تعدادی از بسیجیان بومی و مرزبانان در نقطه 
صفر مرزی« را تایید و خاطرنشان کرد که رد پای عوامل 

نفوذی در این حادثه وجود دارد.

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطالعیه ای اعالم 
از   تعدادی  مهرماه(   ۲۳ )دوشنبه  گذشته  کرد:شامگاه 
بسیجیان بومی و نیروهای هنگ مرزی که در پایگاه مراقبتی 
در نقطه صفر مرزی ) میرجاوه( استقرار داشتند، با خیانت 
وتبانی عامل یا عوامل نفوذی گروهک های ضد انقالب ربوده 

شدند.
از  پایگاه  این  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  اطالعیه  این 
کرده  خاطرنشان   ، بوده  برخوردار  خوبی  استحکامات 
است:عوامل گروهک های تروریستی که از سوی سرویس های 
بیگانه هدایت و پشتیبانی می شوند ، با فریب و تطمیع عوامل 
نفوذی، این حادثه را در نقطه صفر مرزی و روبه روی یکی از 

پاسگاه های مرزی کشور پاکستان صورت داده اند.
روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در پایان 
تاکید کرده است:عملیات تعقیب اشرار، تروریست ها و عوامل 
ربوده  سازی  آزاد  برای  الزم  اقدامات  ونیز  دشمن  نفوذی 
شدگان با جدیت در دستور کار نیروهای دفاعی و امنیتی 
مستقر درمناطق مرزی قرار گرفته است و ازدولت پاکستان 
جوار  در  که  هایی  تروریست  اشرارو  با  می رود  انتظار  نیز 
مرزهای آنان النه کرده و از سوی برخی کشورهای مرتجع 
شرور و تروریست پرور منطقه حمایت و به کارگیری می 
شوند، برخورد جدی داشته و به سرعت نسبت به آزادی و 

تحویل مرزبانان  اقدام کند.

17 هزار کودک کار
در تهران فعالیت می کنند

مهلت  تادیه سکه
 در پرداخت مهریه افزایش یابد
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گزارش واشنگتن تایمز از فهرست آقازاده های ایران در آمریکا
حضور آنها امتیاز است نه حق؛

یک رسانه آمریکایی با اشاره به فهرست فرزندان مقامات ایرانی که در آمریکا 
زندگی می کنند، به دولت ترامپ پیشنهاد کرده محتاطانه تر عمل کند و نوشت: 
وزارت خارجه آمریکا باید این فهرست فرزندان مقامات ایران را که در آمریکا 

زندگی می کنند نگه دارد. 
حضور آنها در امریکا یک امتیاز است نه یک حق. به گزارش ایلنا، واشنگتن تایمز 

در گزارشی با اشاره به اظهارات علی الریجانی رییس مجلس ایران که آمریکا را 
بزرگترین تهدید برای همه جهان خوانده بود، نوشت: »این اظهارات در حالی 
مطرح شده که دختر علی الریجانی یعنی فاطمه اردشیر الریجانی در اوهایو 
اولین سال دوره رزیدنسی پزشکی خود را در امنیت کامل می گذراند. او در 
دانشگاه پزشکی کلولند که یکی از بهترین دانشکده های پزشکی جهان بر 

اساس رنکینگ دانشگاهی است، تحصیل می کند.« نویسنده این گزارش به 
حضور فرزندان مقامات ایران در آمریکا اشاره کرده و با نام بردن از تعدادی از 
آنها نوشته است: »دکتر اردشیر الریجانی یکی از چندین فرزند مقامات ایرانی 
است که در دانشگاه های آمریکا تحصیل کرده و از فرصت بازارهای شغلی آمریکا 

بهره مند شده اند. 
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 کاهش نرخ ارز تاثیر منفی بر 
ارزشگذاری شرکت های بورسی ندارد

 عرضه نفت در بورس
یک هفته قبل از شروع تحریم ها

AFC ورزشگاه آزادی زیر ذره بین

 یمن در مسیر فاجعه انسانی قرار دارد

 »بدون تاریخ بدون امضا«
انتخاب درستی است؟

 کارشناس
بازار سرمایه:

ششم آبان انجام می گیرد

 تماس روزانه با پرسپولیس
و فدراسیون فوتبال

 با تحمیل مرگ، آوارگی، بیماری و قحطی
به رهبری عربستان

 موافقان و مخالفان نماینده ایران در اسکار
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علیرضا بهشتی:

 اگر پدرم زنده بود شاید از قطار انقالب پیاده اش می کردند


