
سردار اشتری:

10 نفر در رابطه با حادثه تروریستی چابهار دستگیر شدند

دهقانی خبر داد
احتمال بازگشت طرح "خرید سربازی" در بودجه ۹۸

امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای  نایب رییس کمیسیون 
اسالمی گفت  که احتمال بازگشت طرح خرید سربازی در بودجه ۹۸ با 

درخواست نمایندگان وجود دارد.
کمال دهقانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: دولت در بودجه ۹۸ طرح جریمه 
ریالی سربازی را حذف کرده است که با توجه به کاهش درآمدهای نیروهای مسلح 
بعید نیست که مجلس شورای اسالمی در زمان بررسی بودجه مجددا این موضوع 

را بگنجاند.
وی در  عین  حال گفت : ما در زمان بررسی بودجه در کمیسیون امنیت ملی از 
مسئوالن ستاد کل دعوت می کنیم و علت حذف طرح خرید سربازی را می پرسیم. 

مبنی بر این که چرا به یک باره طرحی که چند سال اجرا می شده است را قطع 
کرده اند.

دهقانی افزود: اگر مشکل خاصی وجود نداشته باشد با درخواست نمایندگان این 
پیشنهاد مجددا در بودجه مطرح شده و متقاضیان همچون سال های قبل امکان 
استفاده از طرح "خرید سربازی" را دارند، اما اگر دالیل مسئوالن ستاد کل نیروهای 

مسلح قانع کننده باشد، دیگر چنین طرحی در سال  آینده اجرایی نخواهد شد.
سردار موسی کمالی، رییس اداره سرمایه  انسانی سرباز ستاد کل نیروهای 
مسلح، اعالم کرده است که طرح جریمه ریالی سربازی در سال آینده تمدید 

نخواهد شد.
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نفس خیابان ها بند آمده است
 گزارشی از پدیده پارک دوبله

صفحه 7

 اروپا باید ساز و کار مالی با ایران را 
اجرایی کند

 بروجردی: 

بازار پر رونق  چاپلوسان و کاسه لیسان!
جهان بینی مورچه ای یا عصر مجیزگویان؟

بزرگان مراقب چاپلوسان و کاسه لیسان منفعت طلب باشند. آنها دلسوز 
این کشور نیستند، وقتش برسد خاکش را در توبره می کنند و می فروشند!

احسان محمدی- می گویند مورچه ای روی برگ درختی بود. آب آمد و 
برگ را بُرد و مورچه فریاد می زد: فرار کنید! دنیا را آب بُرد!

گاهی فکر می کنم این توهم و ترس از اینکه همه چیز خراب است و 
رو به زوال، ریشه در این جهان بینی مورچه ای دارد! اینکه وقتی آب 

می افتد به دنیای کوچک مان حس می کنیم که دنیا را سیل برداشته است 
در حالی که مردم شاد و خندان در ساحل نشسته اند و نان و ماست شان 

را می خورند.
هیچکس با قاطعیت نمی تواند بگوید می داند در آینده چه رخ می دهد. 
فریادشان  و  می بینند  را  نشانه ها  فقط  روزنامه نگاران  و  جامعه شناسان 
می زنند. اما نمی توانند با قطعیت بگویند که همه چیز را می دانند. برخی از 

جامعه شناسان بر این باورند که این کشور در طول هزاران سال از تالطم های 
بسیاری گذشته است و بر اساس چند نشانه و حدس و گمان نمی توان حکم 
کلی صادر کرد و جامعه خاصیت تطابق عجیبی دارد و نباید گزاره های 
شخصی را به عنوان نسخه ملی بیچد. نسخه ای که نه تنها درمان نمی کند 

بلکه ممکن است حال بیمار را بدتر کند!

تائید، تکذیب، بالتکلیفی؛ در بازار خودرو چه خبر است؟
سرانجام قیمت خودرو
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حمایت  پشت پرده از قاچاقچیان کتابحاشیه های حل نشدنی قیمت سوخت
اسداهلل امرایی عنوان کردافزایش قیمت، از فساد در حوزه حامل های انرژی جلوگیری می کند

 سلطانی فر:ابراهیم رئیسی در دانشگاه شهید بهشتی:

خدا رحم کرد 
رییس جمهور 

نشدم!

ایران بدنبال نتیجه 
تاریخی در المپیک 
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چابهار  تروریستی  حادثه  گفت:  ناجا  فرمانده 
تأثیر منفی بر روحیه مردم نداشته و امیدواریم با 
همکاری مردم منطقه بتوانیم به سرنخ های مناسبی 

برای دستگیری مجرمان این حادثه برسیم.
به گزارش ایسنا، سردار حسین اشتری امروز یکشنبه 
1۸ آذر،  در حاشیه بازدید از مرکز فوریت های 1۹7 کرج 
با اشاره به حادثه تروریستی چابهار ادامه داد: این توطئه 
با هوشیاری و شجاعت نیروهای انتظامی شهرستان چابهار 
خنثی شد و خودروی فرد تروریست قبل از اینکه به مقر 

فرماندهی نیروی انتظامی وارد شود، منفجر شد.
این مسئول توضیح داد: در ارتباط با این حادثه تا کنون 
10 نفر شناسایی و دستگیر شده اند و بقیه نیز به مرور 

زمان دستگیر خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: حادثه تروریستی چابهار تأثیر منفی 
بر روحیه مردم نداشته و امیدواریم با همکاری مردم منطقه 
بتوانیم به سرنخ های مناسبی برای دستگیری مجرمان این 

حادثه برسیم.
سردار اشتری در ادامه با اشاره به وضعیت  مرزبانان 
گروگان در محدوده مرزهای افغانستان و پاکستان اظهار 
کرد: تالش های الزم هم از طریق وزرات خارجه و هم ستاد 
کل نیروهای مسلح صورت گرفته و امیدواریم همه این 
مرزبانان در سالمت کامل به آغوش خانواده خود بازگردند.

وی در ادامه با اشاره به ضریب اعتماد مردم به نیروی 
انتظامی افزود: با نظرسنجی های صورت گرفته رضایت 
مردم نسبت به عملکرد نیروی انتظامی افزایش داشته 

است.
فرمانده ناجا توضیح داد: این نظرسنجی ها هم از طریق 
سازمان های معتبر خارج از سیستم نیروی انتظامی صورت 
گرفته و هم از طریق مرکز افکارسنجی نیروی انتظامی 

انجام شده است.
وی ابراز کرد: این نظرسنجی ها نشان می دهد اعتماد 
عمومی به نیروی انتظامی افزایش یافته و  این امر نتیجه 
توجه پلیس به نظرات، انتقادات و پیشنهادات مردم بوده 

است.
فرمانده ناجا افزود: نیروی انتظامی به مطالبات و خواسته 

و  پاسخ درستی می دهد  مردم  معقول  و  منطقی  های 
پاسخگویی را از جمله مهمترین وظایف خود می داند.

سردار اشتری ادامه داد: تک تک افراد مشغول در نیروی 
انتظامی از میان مردم و از دل ملت انتخاب می شوند و 

مردم احترام خوبی برای آنها قائل هستند.
وی با تأکید بر اینکه تجربه نشان داده حتی تجمعاتی 
که در کشور رخ می دهد، بعد از یکی دو روز با توصیه ها و 
رهنمودهای نیروی انتظامی به پایان می رسد،  خاطر نشان 
کرد: پلیس ایران در جایی که باید منعطف برخورد می کند 
و از مشارکت مردم برای پیشبرد اهداف خود استفاده 
می کند و در فضایی که الزم است هم به طور مقتدرانه 

عمل می کند.
فرمانده نیروی انتظامی کشور خاطر نشان کرد: اعتبار 
این  که  است  افزایش  در حال  روز  هر  انتظامی  نیروی 

مرهون تالش پرسنل و مشارکت مردم است. 
درباره  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  اشتری  سردار 
اخاللگران بازار ارز،  نیز گفت: تعداد مشخصی از آن ها 

با هماهنگی دستگاه قضایی شناسایی و دستگیر شده اند.
این مسئول ابراز کرد: نیروی انتظامی در حوزه شناسایی 
اخاللگران ارز به خوبی عمل کرده و با اشراف اطالعاتی 
افراد موثر را شناسایی و  خوبی که در این حوزه دارد، 

دستگیر می کند.
وی در ادامه با اشاره به مقابله پلیس با قاچاق کاال و 
سوخت گفت: امسال میزان کشفیات قاچاق کاال و سوخت 

افزایش یافته و میزان قاچاق به خوبی مهار شده است.
سردار اشتری گفت: متولیان مربوطه باید برای مبارزه 
با قاچاق سوخت برنامه ریزی کنند و اجازه ندهند بنزین 
و نفت سفید در مناطق مرزی به راحتی در دسترس باشد.


