
 افزايش اعتبارات مددجويان 
در بودجه ۹۸

 رئي�س كميت�ه ام�داد ب�ا اش�اره ب�ه ش�رايط اقتصادي 
كش�ور گف�ت: در نام�ه اي از رئيس جمه�ور خواس�تيم 
اعتبارات اي�ن نهاد متناس�ب با ن�رخ ت�ورم ۹۷ افزايش 
ياب�د ك�ه اي�ن پيش�نهاد ب�ا موافق�ت وي همراه ش�د. 
پرويز فتاح، با اشاره به تصويب بودجه سال ۹۸ در دولت افزود: 
دولت در تخصيص بودجه امداد در س��ال ۹۷ همكاري بسيار 
خوبي داشت، اما تنظيم بودجه س��ال ۹۸ مطابق با انتظارات 

ما نبود. 
وي ادامه داد: در همين راستا با توجه به تورم سال جاري و فشار 
مضاعف بر اقشار مختلف به ويژه مددجويان تحت حمايت امداد 
و همچنين پيش��نهاد دولت براي افزايش ۲۰درصدي حقوق 
كارمندان، معتقديم اعتبارات كميته امداد براي سال آينده بايد 
متناسب با نرخ تورم افزايش يابد و همين ميزان افزايش براي 
مددجويان پيش بيني ش��ود. رئيس كميته امداد تأكيد كرد: 
در همين راستا طي نامه اي به رئيس جمهور درخواست اصالح 
رديف بودجه كميته امداد در اليحه پيشنهادي سال ۹۸ با توجه 
به نرخ تورم را مطرح كرديم و خوشبختانه اين پيشنهاد با موافقت 
رئيس جمهور مواجه شده است.  فتاح ادامه داد: رئيس جمهور 
در نامه اي به نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه بر اهميت 
رسيدگي به معيشت مددجويان تحت پوشش امداد تأكيد كرده 
است. همچنين معاون اول رئيس جمهور در واكنش به اين نامه 
خواستار حداكثر مساعدت در اليحه بودجه سال ۹۸ شده است؛ 

با نوبخت نيز جلسه اي برگزار شد كه وي نيز قول مساعد داد. 
رئيس كميته ام��داد تصريح كرد: وظيفه ما اي��ن بود كه براي 
رفاه حال بيشتر مددجويان تحت پوشش در سطح باالتري نيز 
درخواست خود را پيگيري كنيم؛ به اين دليل به رئيس جمهور و 
معاون اول رئيس جمهور نامه نوشتيم و آنها نيز طي زمان كوتاهي 
جواب نامه را دادند؛ به طوري كه در هر دو نامه به نوبخت دستور 

عنايت ويژه به كميته امداد صادر شده است. 
بودجه كميته امداد از دو محل دولتي و كمك هاي مردمي تأمين 
مي شود كه بودجه دولتي امسال صددرصد دريافت شده و جزو 
استثناها در تخصيص بودجه هاي دولتي است كه در اولويت قرار 
مي گيرد.  منبع اصلي اعتبارات كميته امداد از تبصره ۱۴ بودجه، 
۷هزار ميليارد تومان بود كه امس��ال نيز تخصيص داده شد كه 
البته عنوان مي شد ش��ايد موقتي باشد، اما خوشبختانه در نامه 
رئيس جمهور دستور ثبت قطعي ۷هزار ميليارد تومان براي سال 

۹۸ نيز صادر شده كه اين موضوع اتفاق خوبي بود. 

 قطر جايگاه گازي خود را 
از دست مي دهد؟

داده ها حاكي از آن است كه اس�تراليا براي نخستين بار 
در ماه نوامب�ر از قطر به عنوان بزرگ تري�ن صادركننده 
گاز ال ان ج�ي در جه�ان س�بقت گرفت�ه اس�ت. 
به گزارش ايسنا، آمار و داده هاي تامسون رويترز نشان مي دهد كه 
ميزان صادرات استراليا براي نخستين بار در ماه نوامبر با فروش 
6/۷۹ ميليون ت��ن گاز ال ان جي از قطر، ب��ه عنوان بزرگ ترين 
صادركننده ال ان جي در جهان پيشي گرفته است. اين درحالي 
است كه در همين بازه زماني يك ماهه قطر 6/۲ ميليون تن گاز به 

كشورهاي ديگر صادر كرده و به فروش رسانده است. 
به عبارتي ديگر، ميزان صادرات گاز ال ان جي استراليا در ماه گذشته 
ميالدي بيش از ۱۵ درصد رشد و افزايش داشته اين در حالي است 
كه سطح فروش ال ان جي از سوي قطر سه درصد كاهش و تقليل 
يافته است.  افزايش صاردات گاز ال ان جي در استراليا تحت تأثير 
برنامه و پروژه هاي افزايش حجم صادرات در سه سال اخير در اين 
كشور به وجود آمده است كه از جديدترين اين پروژه هاي عظيم 
مي توان به پروژه ايچتايس )Ichthys( در سواحل شمالي اين 
كشور اشاره كرد.  كارشناسان و تحليلگران بر اين باورند كه استراليا 
قصد دارد جايگاه قطر را به عنوان نخستين و بزرگ ترين صادركننده 
گاز ال ان جي در جهان تصاحب كرده و با افزايش صادرات اين گاز 
از اين كش��ور واقع در حوزه خليج فارس سبقت و پيشي بگيرد.  
اسنفورد برن استين، يكي از تحليلگران مؤسسه نيل بوريج، در اين 
خصوص خاطر نشان كرد: انتظار مي رود كه سال آينده نيز استراليا 
به دنبال استحكام هرچه بيشتر جايگاه خود باشد كه البته قطر نيز 
در واكنش به اين اقدام استراليا احس��اس خطر كرده و به زودي 
درصدد افزايش حجم صادرات و فروش گاز ال ان جي به كشورهاي 

ديگر تا سال ۲۰۲۰ ميالدي خواهد بود. 

 پيکر پاک ۷۲ شهيد  
بر دوش جوانان شيعه و سنی به ميهن بازگشت

جوان�ان اهل س�نت و   پايداري ديروز حضور دوشادوش 
شيعه در كنار يکديگر و به شانه و سر گذاشتن پيکر 
 مطهر و مب�ارک ش�هدا بس�يار زيبا و تماش�ايي 
 ب�ود و اي�ن حض�ور پرش�ور و باش�کوه خ�ط 
بطالني ب�ر تفرقه ه�اي دشمن ش�ادكن كش�يد. 
به گ��زارش فارس از خرمش��هر، ديروز ح��ال و هواي 
خرمشهر قهرمان بار ديگر متفاوت شد و عطر و نفس 
دلنشين حماسه سازان عاشورايي به اين شهر نام آشنا و 
به تبع آن به ايران اسالمي جان و روح تازه اي بخشيد. 
ديروز با ورود پيكر پ��اک و مطهر ۷۲ الله گلگون كفن 
به ايران اسالمي، ذهن ها به پيكر ۷۲ الله بي سر ظهر 

عاشورا متبادر شد. 
مردم واليي خوزستان و همچنين استان هاي همسايه 
ديروز به استقبال اسطوره و حماسه سازان خود رفتند تا 
ثابت كنند كه هرگز پدران خود را فراموش نمي كنند و 

تا نفس مي كشند پاي آرمان هاي شهدا مي ايستند. 
ديروز نيز بس��يجيان اهل س��نت بندرعباس ميزبان 
شهداي گمنام اما خوش��نام دفاع مقدس بودند، اين 
بس��يجيان اگرچه مذهب ش��ان متفاوت بود اما براي 

شهيدان اسالم سنگ تمام گذاشتند. 
ديروز حضور دوش��ادوش جوانان اهل سنت و شيعه 
در كنار يكديگر و به شانه و س��ر گذاشتن پيكر مطهر 
و مبارک شهدا بسيار زيبا و تماشايي بود و اين حضور 
پرش��ور و باش��كوه خط بطالني بر تفرقه هاي دشمن 

شادكن كش��يد.  از نكات برجس��ته و جالب ديگر اين 
مراسم حضور باشكوه جوانان و نوجوانان دختر و پسر 
در اين مراسم بود، ديروز جوانان و نوجوانان به استقبال 
شهيدان آمدند تا ثابت كنند كه دشمن در نقشه جدايي 
جوانان از شهدا ناكام بوده است و اين برنامه و نقشه به 

مانند هميشه نقش بر آب است. 
امروز و در شرايط ويژه كشور و در هياهوي ناكارآمدي 
برخي مديران و مسئوالن، باز هم شهيدان نور خود را 
به كشور تاباندند و درس عزت، اقتدار، وظيفه شناسي، 
واليتمداري، بصيرت، استكبارستيزي و تالش و همت 

را يادآوري كردند. 
۷۲ شهيد گمنام آمدند تا همه را از خواب غفلت بيدار 
كنند و با روح مسيحايي خود به ما بدمند و اعالم كنند 
كه مبارزه با باطل تمام شدني نيست و امروز جنگ با 
دشمن در ميدان اقتصاد، سياست و فرهنگ بايد مانند 

هشت سال دفاع مقدس در آن حماسه خلق شود. 
اين ش��هدا مربوط ب��ه عمليات هاي رمض��ان، محرم، 
كربالي۵ و تك دشمن در شلمچه هستند كه متعلق 
به لش��كر ۱۴ امام حسين)ع(، لش��كر ۸ نجف، لشكر 
۱۹ فجر، لش��كر ۲۷ حضرت رس��ول)ص(، لشكر ۱۰ 
سيدالشهدا)ع(، يگان هايي از ارتش جمهوري اسالمي 
و مجاهدين عراقي در لشكر بدر هستند كه در مناطق 
عملياتي جنوب عراق و اس��تان هاي ميس��ان و بصره 
توسط اعضاي كميته جست وجوي مفقودين ستاد كل 

نيروهاي مسلح تفحص شدند. 

 بزرگ ترين مركز آموزشی فرهنگی دانش آموزی استان اصفهان 
به همت ستاد اجرايي فرمان امام به بهره برداری رسيد

 مجتمع آموزشی - فرهنگی شهيدحججی
هديه مقام معظم رهبری به مردم نجف آباد

ب�زرگ  مجتم�ع  آموزشی - فرهنگی   ايران 
بركت شهيدحججی به عنوان هديه رهبر معظم 
انقالب به مردم شهيدپرور شهرستان نجف آباد 
با حضور رئيس س�تاد اجرايی فرمان حضرت 
امام)ره( مورد بهره برداری رسمی قرار گرفت. 
روز گذش��ته با حضور رئيس س��تاد اجرايی فرمان 
حضرت امام)ره( و جمعی از مسئوالن استان اصفهان 
و شهرستان نجف آباد و خانواده های شهدا، مجتمع 
آموزشی - فرهنگی بركت شهيدحججی با ظرفيت 

پذيرش ۹۰۰ دانش آموز در نجف آباد افتتاح شد. 
  ساخت ۵ مدرسه به نام شهدای مدافع حرم

رئيس س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( در اين 
مراس��م با گراميداش��ت ياد و خاطره شهيد محسن 
حججی، بر مظلوميت شهدای مدافع حرم تأكيد كرد. 
دكتر محمد مخبر دو ويژگی شاخص در شهدا را كليد 
حل مش��كالت ذكر كرد و گفت: همان طور كه رهبر 
انقالب نيز اشاره داشتند، شهيدحججی شهدای مدافع 

حرم را نمايندگی كرد و چه خوب نماينده ای بود. 
وی ادام��ه داد: به نام چهار ش��هيد مدافع حرم ديگر 
نجف آباد، چهار مدرس��ه ديگر در اين ش��هر ساخته 
می شود. همچنين يك دبيرستان ۱۲ كالسه به نام 

شهدای فاطميون در نجف آباد بنا خواهد شد. 
مخبر با اشاره به فعاليت   ها و خدمات بيست وپنج گانه 
س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( در حوزه های 
مختلف، از جمله توانمندسازی اقتصادی و اشتغال زايی 
در مناطق محروم، اظهار داشت: چهار مركز تخصصی 
درمان سرطان را در سطح كش��ور در دست احداث 
داريم كه يكی از اين مراكز در نجف آباد ساخته خواهد 
شد. وی يادآور شد: با وجود همه فعاليت   ها و خدمات 
گس��ترده س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( در 
بخش ه��ای مختل��ف از جمله اقدام��ات اجتماعی، 
عام المنفعه و زيربنايی، اين ستاد توان اصلی خود را بر 

مقوله اشتغال آفرينی متمركز كرده است. 
مخب��ر تصريح ك��رد: ايج��اد اش��تغال ب��ه منظور 
محروميت زدايی در چارچوب اقتصاد مقاومتی را در 
رأس فعاليت های خود داريم و اقتصاد مقاومتی را با 

مردمی كردن اقتصاد قابل تحقق می دانيم. 
  يکه�زار و يکص�د و يازدهمي�ن پ�روژه 

آموزشی بركت
 امام جمع��ه نجف آب��اد ني��ز س��اخت مجتم��ع 
آموزشی - فرهنگی بركت شهيدحججی را حاصل يك 
همت جهادی دانست و گفت: ساخت اين مجموعه 
بزرگ در زمان كم تر از ۱۰ ماه، نتيجه كار جهادی و 
شبانه روزی ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره(، بنياد 
بركت، نهادهای استانی و س��ازمان نوسازی مدارس 
است.  در ادامه، استاندار اصفهان نيز با تجليل از جايگاه 
رفيع شهيد محسن حججی و با بيان اينكه هميشه 
مديون اين شهدا هستيم و اميدواريم بتوانيم دين مان 
را به  اين بزرگان ادا كنيم، از عملكرد مناس��ب بنياد 
بركت وابسته به ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( 
در حوزه اشتغال زايی، محروميت زدايی و توانمندسازی 
اقتصادی و اجتماعی در استان اصفهان تقدير و تشكر 
كرد.  گفتنی است با افتتاح مجتمع بزرگ آموزشی 
فرهنگی بركت شهيدحججی نجف آباد ، يك هزار و 
يكصد و يازدهمين پروژه آموزشی بركت به بهره برداری 
رسيد. برای اين مجتمع بزرگ آموزشی فرهنگی كه 
شامل س��اختمان دبستان ۱۲ كالس��ه ، ساختمان 
دبيرستان دوره اول ۹ كالسه و ساختمان دبيرستان 
دوره دوم ۹ كالس��ه اس��ت و ظرفيت پذيرش ۹۰۰ 
دانش آموز را دارد، بالغ بر ۱۲۰ ميليارد ريال توسط اين 

ستاد سرمايه گذاری شده است. 
مجتمع بزرگ آموزشی فرهنگی بركت شهيدحججی 
نجف آباد، از ديگر امكانات جانبی تكميلی همچون 
سالن آمفی تئاتر، كتابخانه، نمازخانه، سالن ورزشی، 

فضاهای جانبی و محوطه های بازی بهره می برد. 

ورود پيکر پاک ۷۲ شهيد دفاع مقدس به مرز شلمچه - عکاس  محمدحسن عامري- ميزان

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
چهار شنبه  21 آذر 13۹۷   -    4 ربيع الثانی 1440

سال بيستم- شماره ۵۵38 - 16 صفحه
قيمت:۵00تومان

رهبر معظم انقالب در ديدار دست اندركاران
 كنگره شهداي خراسان جنوبي: 

 گفت و گوی »جوان« 
با نويسنده كتاب »خاک هاي نرم كوشك«

کشور به بزرگداشت 
شهدا احتياج دارد

 هالو هاي فرهنگي
مانع نهضت ترجمه هستند

پيکر پاک ۷2 شهيد  بر دوش جوانان 
شيعه و سنی به ميهن بازگشت

   شهيدان عزيز در زمان حياتشان با جان خود وارد ميدان 
دفاع شدند و امروز با هويت و معنويت خود از كشور و اسالم 
دفاع مي كنند، بنابراين دفاع مقدس تمام شدني نيست و يك 

حقيقت در حال پيشرفت است | صفحه 2
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همين صفحه

 پروژه هاي ناتمام 
به مردم واگذار مي شود

باج ماکرون آتش خشم 
معترضان را خاموش نكرد

»شاپرك« نقشه وطن فروشي 
و مشروعيت بخشي به تحريم ها داشت!

روزي كه روس��ري اش را بر س��ر چوب زد و از س��كوهاي برق خيابان 
انقالب باال رفت تا بازيگر نمايشي باشد كه دستمزدش اقامت كاناداست 
»شاپرک«  اين قصه با حضور در كنفرانسي مطبوعاتي در پارلمان كانادا 

خواستار اعمال تحريم عليه ايران شد! 

جليقه زردها: از حرف هاي ماكرون متقاعد نشديم
به اعتراضات ادامه مي دهيم

روحاني در پايان نشست سران سه قوه: 

صفحه 4

بازگشت  ارزهای بالشتی به بازار
 اقتصادي

بازار در انتظار دالر ۹ هزار توماني است

صفحه 12

دعواي  رانت  18ميليارد دالري باال گرفت
 )درباره كرباسچي كه گفته بود »روحاني به خواب سنگين فرو رفته است«(

 اگر يك انتصاب به توصيه كرباسچي انجام دهيم،  روحاني از نظر كرباسچي بيدار مي شود!

    روز گذشته دالر وارد كانال ۱۰ هزار توماني شد. اين اتفاق در شرايطي 
روي داد كه روزنامه »جوان« از سه هفته پيش، با تحليل نشانه هاي بازار 

از ورود قيمت دالر به كانال ۱۰ هزار توماني خبر داده بود. 

   با فرا رسيدن روزهاي پاياني سال و افزايش ميزان نياز به ريال 
براي خريدهاي آخر سال دارندگان ارز بالشتي بخشي از ارز خود را 

براي جبران قدرت خريدشان به ريال تبديل خواهند كرد.

   موضوع نگران كننده همزمان با كاهش نرخ ارز، احتمال افزايش 
مصارف ارزي در قالب واردات و تخصيص هاي غيرضروري است؛ اتفاقي 

كه مي تواند بار ديگر بحران ارزي را به كشور بازگرداند.

 آشنا: به جهانگيري گفتم اگر شما اين ]ارز تك نرخي 4200توماني[ را اعالم كنيد بايد تا آخرش جوابگوي اين تصميم باشيد... او بالفاصله از جلسه بيرون آمد و اعالم كرد 
»براي همه مصارف« ارز 4200توماني داريم كه اين غلط بود و نبايد مي گفت و بايد گفته مي شد براي همه چيزهايي كه مجوز مي دهيم ارز 4200توماني داريم 

 آشنا:  نيلي و نهاونديان
 در جلسه فروردين ماه 

تصميم گيري  ارز 4200توماني 
حضور داشتند و موافق بودند

 كرباسچي:
 آشنا از دولت پول مي گيرد 
كه همين دروغ ها را بگويد 

چون عوارض ندارد!


