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امام جواد(ع) می فرمایند:
الم ِ
اس.
ؤم ِن ِغنا ُه َع ِن النّ ِ
ِغنَی ُ

توانگری مؤمن در بی نیازی از مردم است.
(بحار األنوار  ،ج  ، 75ص )109
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تازههای مطبوعات
••سازندگی -این روزنامه تیتر «دیــدار شیخ
و سید» را روی عکس دیدار روحانی با آیت ا...
سیستانی در عراق درج کرد و ذیل آن نوشت:
حسنروحانینخستینرئیسجمهوریایران
استکهباآیتا...العظمیسیدعلیسیستانی
دیدارمیکند.قبالآیتا...هاشمیرفسنجانی
درمقامریاستمجمعباایشاندیدارکردهبودو
آیتا...سیستانیبهاحمدینژادوقتمالقات
ندادهبود.
••فرهیختگان -حواشی مراسم جشنواره
جام جم نشان داد روش مواجهه صداوسیما با
سلبریتیهاهمانهمیشگیاست،اسمفرزند
خود را رستم میگذارد و بعد که بزرگتر شد
میترسدصدایشکند.

...

انعکاس
••تابناکنوشت :تلویزیونرژیمصهیونیستی
مدعی شده ایران گوشی موبایل «بنی گانتز»
رئیس حزب «انعطاف برای اسرائیل» را هک
کــرده است.مطابق ایــن گـــزارش ،مأموران
سازمان اطالعات داخلی اسرائیل پنج هفته
پیش باگانتزکه رقیب اصلی نتانیاهو برای
نخستوزیری به شمار میرود دیدار کرده و
به او اطالع دادهانــد گوشی موبایلش توسط
دستگاههای اطالعاتی ایران هک شده است.
گانتزگفتهاینترفندرقیبانتخاباتیویاست.
••انتخاب نوشت :علی صوفی وزیــر تعاون
اصالحات در برنامه دستخط گفت :این جور
پخششدهکهجهانگیریاستعفاکرد.بهدنبال
آن استعفا چون رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی
بود،بایداذنرهبریراهممیداشت.بنابراین
نامهایبهمقاممعظمرهبرینوشتندوشرایطرا
بیانکردندکهمننمیتوانممفیدباشمواقتصاد
مقاومتیهمپیشنمیرود،لذااجازهخواستند
کهاستعفاکنندولیایشانمصلحتندیدند.

تهران اذانظهر  12:13غروبآفتاب  18:12اذانمغرب  18:30نیمه شب  23:31اذانصبحفردا  4:50طلوعآفتابفردا 6:13

پهپادی تهاجمی سپاه با پرواز  50هواپیمای بدون سرنشین ایرانی انجام شد
اولین رزمایش
ِ

خطونشانابابیلایرانیبرایابرههها

وقتی آذر ماه  90رئیس جمهور
وقـــت آمــریــکــا خ ــواه ــش کــرد
که ایــران پهپاد غنیمتی ۱۷۰
 RQرا پــس بــدهــد ،تصور نمی
کــرد ایــران سه ســال بعد نمونه
ایرانی این پهپاد را با مهندسی
معکوس بــســازد و حــاال در 23
اسفند  97ده ها فروند از این
هواپیماهای بــدون سرنشین
در نخستین عملیات تهاجمی،
بیش از  1000کیلومتر را از
مبدأ  4اســتــان جنوبی کشور
طی کرده و همزمان به محدوده
ای کوچک به عرض و طول 10
کیلومتر در جزیره بنی فاروربا
رسیده و اهــداف از پیش تعیین
شــده را بــا دقــت منهدم کنند.
پهپاد آمریکایی برای جاسوسی
ازتأسیساتهستهایایرانآمده
بود ،اما پهپادهای سپاه در اولین
رزمایش آفندی روز پنج شنبه
هم بــرای مقابله با تروریستها
خطونشانکشیدندوهمباایجاد
بسترشناسایینیروهایمهاجم،
برگبرندهجدیدیدرکنارنیروی
موشکیزمینبهزمینسپاهایجاد
کردند .با این رزمایش که «الی
بیت المقدس یک» نام داشت و

باحضورعالیترینمقاماتسپاه
در منطقه عمومی خلیج فارس
انجامشد،عم ً
النیرویهوافضای
سپاه صاحب بزرگ ترین ناوگان
پهپادی بمب افکن تهاجمی در
ِ
منطقهخلیجفارسشد.
▪سرلشکررشید :ایران
دربرابرهرمتجاوزیکامالً
آمادگی دارد

بهگفتهفرماندهنیرویهوافضای
ســپــاه در ای ــن رزمــایــش بــرای
نخستینبار ۵۰فروندهواپیمای
بدون سرنشین تهاجمی ۱۷۰
 RQایــرانــی هــمــراه بــا تعدادی
دیگر از پهپادهای تهاجمی و
رزمی شرکت کردند .به گزارش
خبرگزاری صداوسیما ،سردار

سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی
زاده درباره موفقیت این عملیات
افــــزود :پـــرواز هــمــزمــان ده ها
پهپاد در یک منطقه جغرافیایی
بسیار کوچک امری مهم است.
همچنینسرلشکررشیدفرمانده
قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا با
اشاره به این که ایران در برابر هر
متجاوزی کام ً
ال آمادگی دارد،
اب ــراز امــیــدواری کــرد فهم این
مسئله توسط دشمنان با آزمون
عملی و پــرداخــت هزینه های
سنگینتوسطآنانحاصلنشود.
▪فارینپالیسی:پیشرفت
صنعت هوا-فضایایران،
آمریکارانگرانکردهاست

پهپاد شاهد  129که توانایی

پــــرواز  24ساعته (ب ــا یــک بار
سوخت گیری) دارد و همزمان
 4بمبیاموشکهوشمندسدید
را حمل کـــرده و هــدف گیری
در شعاع  1700کیلومتری را
داراســـت ،از جمله پهپادهایی
بود که در این رزمایش استفاده
شدند.
رزمــایــش سپاه همان طــور که
پیش بینی می شد در رسانه
هــــای ضـــدایـــرانـــی بـــازتـــاب
گسترده ای داشــت .روزنامه
صهیونیستی «جروزالم ُپست» با
اشاره به رزمایش های موشکی
ایران در ماه های قبل ،نوشت:
«ج ــم ــه ــوری اســـامـــی ســال
گذشته به مواضع گرو ههای
ضدایرانی و همچنین داعش در
سوریه موشک بالستیک شلیک
کرد .ایران در حال قدرتنمایی
در خلیج فارس است  ».نشریه
آمریکایی فارینپالیسی نیز در
تحلیلی به بررسی پیشرفتهای
ایران در زمینه فناوری هوافضا
پــرداخــتــه و آن را «تــهــدیــدی»
جــد یتــر از آن چــه واشنگتن
م ـیپــنــدارد و «مــایــه نگرانی
آمریکا» ارزیابی کرده است.

رئیس دادگستری تهران :رأی محکومیت نماینده مجلس بدوی است
در پی انتشار برخی شنیده ها از صادر شدن رأی بدوی شالق علیه
یکی از نمایندگان مجلس ،رئیس کل دادگستری استان تهران گفت:
این رای تازه صادر شده و غیرقطعی است .هفته گذشته پایگاه خبری
رکنا با انتشار حکمی مدعی شده بود که «س.خ» نماینده مجلس دهم
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 29ساله مبنی برمورد تجاوز قرار گرفتن توسط این نماینده از سوی
دادگــاه کیفری استان تهران به دو سال انفصال از خدمت  ،دو سال
تبعید و تحمل  99ضربه شالق محکوم شده است .اواســط دی ماه
امسالجسدزهرانویدپوردرمنزلشپیداشدوبرخیگزارشهاحکایت
ازخودکشیویداشت.غالمحسیناسماعیلیرئیسکلدادگستری

...

نخستینخطبهامامجمعهجوان
همداندرمیاناستقبالمردم

بدون موضوع

نماینده جدید ولی
فقیهدراستانوامام
جمعه شهر همدان
باحضوررئیسدفتر
مقام معظم رهبری
و رئــیــس شـــورای
ســیــاســت گـــذاری
ائمه جمعه معارفه
شد .حجت االسالم شعبانی نماینده ولی فقیه و امام جمعه جدید
همدانکهروزجمعهواردهمدانشدهبود،درآستانمقدسامامزاده
عبدا ...با استقبال گرم مردم و مسئوالن این استان مواجه شد.این
مراسماستقبالازمیدانامامزادهعبدا...تاحسینیهامامخمینی(ره)
اینشهربرگزارشدومردمشعارهای«صلعلیمحمدیاوررهبرآمد»،
«دسته گل محمدی به شهر خود خوش آمدی» و «ولی امر مسلمین
تشکرتشکر»،سرمیدادند .بهگزارشایسناوایرنا،حجتاالسالمو
المسلمینمحمدمحمدیگلپایگانیدرسخنرانیپیشازنمازجمعه
اینهفتهشهرهمدان،بااشارهبهانتصابحجتاالسالمشعبانیبه
عنوانامامجمعهجدیدهمداناظهارکرد:براساستدبیرمقاممعظم
رهبری امام جمعه جدید و جوانی برای نماز جمعه مردم همدان
انتخاب شد .وی همچنین در جلسه شورای اداری و تکریم و معارفه
نمایندهولیفقیهدراستانهمدانکهپنجشنبهبرگزارشدبااشارهبه
اینکهبایدقدرانقالبرادانستگفت :جوانانیکهمیگویندازدست
رفتیم باید بدانند که اشتباه می کنند ،چرا که ریزش داریم اما رویش
دههابرابراست .حجتاالسالموالمسلمینحاجعلیاکبریرئیس
شورایسیاستگذاریائمهجمعهنیزدرسخنانخوددرنمازجمعه
روز گذشته همدان تأکید کرد :مقام معظم رهبری همواره از تغییر
استقبالمیکنندومقدماتاینتغییررافراهمکردندوباآغوشبازو
تواضعازحضوریکامامجمعهجدیداستقبالکردند.

محمدرضازائری

استانتهراندرگفتوگوبامیزانبااشارهبهاینکهتاقطعیشدنحکم
امکان اظهارنظر درباره آن وجود ندارد ،افزود :این رای تازه صادر شده
وغیرقطعیاست.جمالینوبندگانیسخنگویهیئتنظارتبررفتار
نمایندگان هم با اشاره به این که تا روز سه شنبه هفته گذشته خبری از
رأی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به هیئت نظارت اعالم نشده،
ادامهداد«:اینهیئتباتوجهبهاختیاراتیکهداردنمیتواندرأیتعلیق
نمایندهراصادرکند».
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اگر ما گشتیم ،او هم خواهد
گرداند!

در آخرین ساعت هــای ســال کهنه بر سر
سفره هفت سین می نشینیم و با حلول سال
جدید زبان به دعا و مناجات می گشاییم و از
خدایی که دل ها و دیده ها در دست اراده
اوست می خواهیم تا در سال نو حال و هوای
ما و عزیزانمان را به نیکوترین حال و هوایی
که ممکن است بگرداند .گشتن روزگــار و
تحول زمان ،حال و هوای زمین را هم عوض
می کند و با رسیدن بهار سیمای طبیعت نیز
سبز و تازه می شود .در چنین تحول و تنوع
رنگارنگ و باطراوتی چه حسرتی بر انسان
خواهد ماند اگــر از زمین و طبیعت کمتر
باشد و با گشتن زمان نتواند خود را بگرداند
و غبار کهنگی از دل بتکاند و خاک ماندگی
از جان بروبد .حیف است که سال نو شود و
زمان تغییر کند و طبیعت تازه و خوش باشد
اما درون ما بوی عفونت و کهنگی کینه و
حسادت و بدخواهی و نامهربانی بدهد .اگر
از خــداونــد مــی خواهیم کــه حــال مــان را
بگرداند و در سال نو تقدیری مطلوب برای
ما رقم بزند ،باید نخست خودمان حرکتی
بکنیم و گامی برداریم و از خودمان گشتن و
شدنیوتغییروتحولینشانبدهیمکهاگرما
گشتیم او هم خواهد گرداند .اگر بدی های
دیگران در حق خود را ببخشاییم آن وقت
خدا هم بدی های ما را خواهد بخشود .اگر
بدبینی ها و سوء ظن های خود به دیگران را
تغییر دهیم آن وقت خداوند نیز نگاه دیگران
به ما را نیکو خواهد ساخت .اگر دل خود
نسبت به دیگران را صاف و تازه کردیم آن
وقت خدا هم محبت و مهر دل های دیگران
را به سوی ما روانه خواهد کرد.

