
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح :

 قابلیت ها و توانمندی های گره گشای بسیج 
سرمایه عظیم کشور برابر توطئه های دشمنان است

 15 کارگر بازداشتی نیشکر هفت تپه آزاد شدند
15 نفر از کارگران بازداشتی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که 

اقدام به اخالل در نظم عمومی کرده بودند آزاد شدند.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان شوش روز سه شنبه با تایید این خبر به 
ایرنا گفت: مطالبات به حق و قانونی کارگران توسط مسئوالن شهرستان و استان 

درحال پیگیری است.
مصطفی نظری اظهار داشت: تجمعات روزهای گذشته کارگران با تحریک برخی 
عوامل از تجمعات صنفی خارج و باعث اخالل در نظم و آسایش مردم و ایجاد 

ترافیک در سطح شهر شد.
غیرقانونی  تجمعات  کنندگان  تحریک  و  اصلی  عوامل  از  تعدادی  افزود:  وی 
شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند که دیروز پس از انجام تحقیقات و انجام 

اقدامات قانونی با صدور قرار آزاد شدند.
وی گفت: کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مراقب افراد غیر کارگر که 
در قالب و پوشش صنفی کارگری قصد سوء استفاده از مقام و جایگاه کارگران 

زحمتکش را دارند، باشند.

نظری با تکذیب شایعه دستگیری یک خبرنگار در رابطه با تجمعات کارگری 
هفت تپه اظهار داشت: خبرنگاری در این رابطه دستگیر نشده اما افراد غیرکارگر در 
رابطه با تجمعات کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بازداشت شده اند که همچنان 

در بازداشت بسر می برند.
دادستان عمومی و انقالب شوش با بیان اینکه مطالبات صنفی کارگران در 
چارچوب قانون و مقرارت مورد احترام است، افزود: تجمعاتی خارج از مطالبات 
صنفی که باعث سلب آسایش مردم و نظم عمومی شهر و برهم خوردن عبور ومرور 

مردم شود، قابل تعقیب است.
وی به افرادی که در فضای مجازی اخبار کذب درخصوص هفت تپه منتشر می 
کنند، هشدار داد: درصورت ادامه این اخبار کذب از سوی پلیس فتا تحت تعقیب 

قرار می گیرند.
کارگران هفت تپه امروز شانزدهمین روز تجمع خود را برگزار کردند.

بازگشت کارخانه به بخش دولتی و پرداخت چهار ماه حقوق معوقه از مطالبات 
این کارگران عنوان شده است.
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صفحه 4

 از ایده تا عمل
توسعه پتروپاالیشگاه ها با سرمایه های مردمی

صفحه 8

چه شغلی متناسب
شخصیت شماست؟

شخصیت شناسی شغلی می تواند مسیر حرکت صحیح زندگی افراد را آشکار کند

امكان »توافق بزرگ« بين ايران و آمريكا 
در گلوبال بريف مطرح شد

با  اعمالي آمريكا  به منظور دفع تهديدات  ايران يك سياست مقاومتي 
تمركز بر راهبرد »نگاه به درون« را در پيش گرفت تا از اين طريق ظرفيت 
و قوت اقتصاد ملي خود را تقويت كرده و همزمان با بهره برداري از موقعيت 
برترژئوپلتيك خود در مديريت بحران هاي منطقه اي به ايفاي نقش سياسي 
خود بپردازد. با نوعي "اتصال منطقه اي«، هدف اصلي اين راهبرد تقويت 

قدرت ملي و نقش منطقه اي ايران است.

یک استاد روابط بین الملل در مجله گلوبال بريف، از امكان »توافق بزرگ« 
بين ايران و آمريكا پس از خروج از برجام خبر داده و استدالل هایی درباره 
این گزاره، که در کنار سایر گزاره های در سطح بین الملل محل بحث است را 
مطرح کرده است. به گزارش »تابناک«؛ دكتر كيهان برزگر، استاد روابط بين 
الملل، در مقاله ای که در مجله گلوبال بريف کانادا منتشر کرد، نوشت: »در 
مي 2018 دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا از توافق جامع هسته اي بين 

ايران و قدرت هاي بزرگ )برجام( به منظور دستيابي به يك توافق بهتر، در 
گفتار خودش، خارج شد تا مسائل گسترده تري از جمله محدود كردن برنامه 
موشكي ايران و مهار نقش منطقه اي اين كشور را هم مد نظر قرار دهد؛ اما 
برجام تنها حوزه اي بود كه مي توانست ايران را به سمت يك مصالحه حداقلي 

با آمريكا در قالب مذاكرات و تبادالت ديپلماتيك دوجانبه هدايت كند.

»عبدالعزیز«جانشینبنسلمانمیشود؟!
یک منبع آگاه سعودی خبر داد

صفحه 7

صفحه 6 صفحه 5
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تحریم های آمریکا »سفر ایران« را ارزان کردقدرت وام مسکن به ۲۲ درصد کاهش یافت
معاون گردشگری:وام مسکن 160 میلیون تومانی ارزش خود را از دست داد

افشانی:محسن رضایی:

نفوذی های دشمن 
بدتر از ترامپ 
عمل می کنند

از روز اول انتصابم 
توپخانه ای علیه ام 

شکل گرفت
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رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی قابلیت ها 
و ظرفیت های گره گشای بسیج را سرمایه عظیم 
کشور برابر توطئه های دشمنان توصیف و تصریح 
کرد: این نهاد افتخارآفرین با برافراشته نگه داشتن 
پرچم "ما می توانیم" خواهد توانست حربه دشمن 
را ناکارآمد و امنیت و پیشرفت ایران اسالمی را 

همچنان از گزند کینه توزان مصون دارد.
با  همزمان  نیوز؛  سپاه  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به   
فرارسیدن هفته بسیج ،سردار سرلشکر پاسدار محمد 
با  پیامی  در  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس  باقری 
گرامیداشت چهلمین سال تولد بسیج و تجلیل از مقام 
شامخ شهیدان و حماسه سازان فداکار و بی ادعای این 
نهاد مقدس مردمی، استحکام و اقتدار دفاعی و بازدارنده 
بر  غلبه  و  اسالمی  جمهوری  ای  منطقه  نفوذ  کشور، 
را مرهون جاری بودن روحیه و  توطئه های دشمنان 
تفکر بسیجی و ایستادگی و استکبار ستیزی از جنس 

بسیجیان در جامعه دانست.
متن پیام سرلشکر باقری به این شرح است:

 فرارسیدن پنجم آذرماه، سالروز صدور فرمان تاریخی 
امام خمینی )ره( مبنی بر تشکیل "بسیج مستضعفین" 
اندیشی و آینده نگری اعجاب آور آن  بیانگر ژرف  که 
جهان  فراروی  تهدیدات  و  الزامات  به  نسبت  حضرت 
اسالم و نیازهای سرنوشت ساز انقالب و میهن اسالمی 
به ویژه ملت  به آحاد بسیجیان امت اسالمی  را  است 

انقالبی و والیتمدار ایران تبریک عرض می نمایم.
 اندیشه تاسیس بسیج که در منظومه فکری امام راحل 
)ره( از سال ۱۳۴۲ و طلیعه نهضت اسالمی و طراحی 
گهواره  در  خفته  فرزندان   " گزاره  با  انقالب  راه  نقشه 
ها" پدید آمده بود، با پیروزی انقالب اسالمی و تصمیم 
معجزگون ایشان برای تشکیل "بسیج و ارتش بیست 

میلیونی" در آذر ماه ۱۳۵۸ تبلور یافت و به یکی از وقایع 
بزرگ در تاریخ انقالب و ایران تبدیل شد.

 شجره طیبه بسیج طی ۳۹ ساله اخیر نشان داده است 
که مدرسه عشق، میقات پابرهنگان و معراج اندیشه های 
پاک اسالمی است و تربیت یافتگان آن که نام و نشان 
در گمنامی یافته اند، به عنوان لشکر مخلص خدا، امروز 
خیل مجاهدان فی سبیل اهلل در سرزمین های اسالمی 
را در صحنه های مبارزه با طاغوت و دشمنان اسالم ناب 

محمدی)ص( با خود همراه ساخته اند.
 برکات حضور بسیج در عرصه های خطیر و تعیین 
کننده کشور به ویژه در هشت سال دفاع مقدس و مقابله 
با توطئه ها و فتنه های نظام سلطه و استکبار پس از 
آن ونیز مجاهدت های شگفت انگیز و الهام بخش در 
حوزه مردم یاری ، محرومیت زدایی و سازندگی و به 
رخ کشیدن ظرفیت ها و توانمندی های بومی و ایرانی؛ 
اثربخشی فرازمانی و راهبردی اقدام بنیانگذار فقید و به 
نقش  و  نفوذ  اهمیت  و  یادآور  را  بسیج  پیوسته  عرش 
سوی  آن  در  بسیجی  تفکر  و  فرهنگ  های  آفرینی 
جغرافیای ایران و در صحنه  تشکیل هسته های مردمی 
حزب اهلل ومقابله جبهه مقاومت اسالمی ضد تروریسم 
تکفیری و جنگ های نیابتی و تحمیلی مثلث شیطانی 
امریکا، رژیم صهیونیستی و آل سعود در منطقه - از 
جمله در عراق، سوریه و یمن- را در معرض قضاوت و 

بازخوانی قرار می دهد.
 بسیج، امروز فراتر از یک نیروی دفاعی برای حضور 
در سنگر های مقابله با تهدیدات سخت و نیمه سخت، 
قابلیت ها و توانمندی های چند منظوره، گره گشا و 
با  ناپذیر خود را سرمایه عظیم کشور در جدال  پایان 
جنگ نرم و تالش دشمن در تخریب بنیان های فکری، 
اعتقادی و دینی،ترویج اندیشه های لیبرالیستی و سکوالر 

در  ملی  قدرت  استحکام  های  پایه  متزلزل ساختن  و 
جامعه قرار داده است و با هوشمندی، بصیرت و زمان 
شناسی مثال زدنی، مسئولیت های سترگی را عهده دار 

شده است.
 این نهاد مبارک و افتخار آفرین، با مجموعه ای از 
انسان های مومن، مخلص، متعهد و حرفه ای در زمینه 
های مختلف تخصصی و صنفی، مظهر نیروی کارآمد 
درونی کشور در شرایط حساس کنونی که نظام و ملت 
و  ظالمانه  های  تحریم  و  اقتصادی  جنگ  آماج  ایران 
استکباری امریکا و شرکای منفور و پلید آن واقع شده 
با برافراشته نگه  الهی  است، به شمار رفته و به فضل 
داشتن پرچم  " ما میتوانیم" و پیشتازی ملت در این 
عرصه، خواهد توانست حربه و حیله دشمن را ناکارآمد و 
ابتر سازد و امنیت و پیشرفت میهن عزیزمان را همچنان 

از گزند کینه توزان، مصون دارد.
 اینجانب به نمایندگی از آحاد نیروهای مسلح مقتدر 
و شجاع و خانواده بزرگ آنان و به عنوان یک بسیجی 
کوچک، با گرامیداشت چهلمین سال تولد بسیج و تجلیل 
بی  و  فداکار  سازان  و حماسه  مقام شامخ شهیدان  از 
ادعای این نهاد مقدس مردمی؛ استحکام و اقتدار دفاعی 
و بازدارنده  کشور ، نفوذ منطقه ای جمهوری اسالمی و 
غلبه آن بر توطئه های دشمنان را مرهون جاری بودن 
روحیه و تفکر بسیجی و ایستادگی و استکبار ستیزی 
از جنس بسیجیان در جامعه دانسته و اطمینان دارم 
با الطاف الهی این نقش تاریخ ساز و عزت آفرین تحت 
منویات و رهنمودهای حکیمانه مقام عظمای والیت و 
رهبری و فرماندهی کل قوا امام خامنه ای عزیز )مدظله 
العالی( همچنان ضامن تداوم پیشرفت ها و موفقیت های 
ملت ایران و عبور آنان از پیچ بزرگ تاریخی و نیل به 

دروازه های تمدن نوین اسالمی خواهد بود.


