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ســـرمقــاله

فردا را به امروز می آ وریم
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درآمدهای ناشی از کشت برنج باید با کشت جایگزین برای کشاورزان تأمین شود

فرزاد وثوقی -روزنامه نگار:

پرونده 97
ماجراهای اتفاقافتاده در ســال 97ماجراهای
عجیبی بــود که تمامــاً دال بــر وارد آوردن
فشــار بر طبقات ضعیــف جامعه با اهداف خاصــی بوده و
هســت .ماجرای دالر و افزایش سرسامآور آن از بزرگترین و
اصلیترین ماجراهاست که تمام بخشهای اقتصادی کشور
از ریز تا درشــت را تحت تأثیر خود قــرار داد .این ماجرا به
بهانه تحریمهای خارجی اتفاق افتــاد و طی آن ثروتمندان
ثروتمندتر شــدند و فقرا ،فقیرتر و حاال باید دید کجای این
داستان به موضوع تحریمها ربط داشته و دارد!؟
متأسفانه دولت به این ماجرا اکتفا نکرد و سراغ داستان بنزین
رفت و دستور ســاخت چند برنامه خبری تلویزیونی هم در
شــبکههای مختلف داد و به داستان قاچاق قدیمیسوخت
دامن زد تا بهانهاش برای گرانی بنزین تکمیل شود...
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فرماندهکل قوا در مراسم اعطای نشان ذوالفقار به سردار سرلشکر سلیمانی:

ی سالهای سال با ایشان کار دارد
جمهوری اسالم 
متن بیانات امام خامنهای در مراسم اعطای نشان عالی
ذوالفقار به فرمانده نیروی قدس ســپاه پاسداران انقالب
ی منتشر شد.
اسالم 
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،مشروح بیانات رهبر معظم
انقالب اسالمیدر مراســم اعطای نشان عالی ذوالفقار
به ســردار قاسم ســلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه
پاسداران به این شرح است:
الرحیم
الرحمن ّ
بسم الله ّ
مجاهدتهــای در راه خدا با این چیزهــا قابل مقابله و
قابل جبران نیســت .خدای متعال میفرماید« :إِ َّن الل َه

ِن الْ ُم ْؤ ِمن َ َ
ْ
ُس ُه ْم َو أَ ْم َوالَ ُهم ب َِأ َّن لَ ُه ُم الْ َج َّن َة
َر ٰى م َ
ِین أنف َ
اشــت َ
ُ
ُ
ون» آنچه در برابر
ون فِی َسب ِ
ون َو یُ ْق َتل َ
ِیل الل ِه َف َی ْق ُتل َ
یُقَاتِلُ َ
مجاهدت در راه خدا وجود دارد و خدای متعال در مقابل
تقدیم کردن و روی دست گرفتن جان و مال در راه خدا
قرار داده ،بهشــت است ،رضای خدا است .آن چیزهایی
که در دســت و بال ما است ــ چه تش ّکر زبانیمان ،چه
تش ّکر عملیمان ،چه نشانمان ،چه درجهای که میدهیم
ــچیزهایی است که بر حسب محاسبات مادی دنیایی
قابل ذکر است ا ّما بر حســب محاسبات معنوی و الهی
قابل ذکر نیست .الحمدلله همهی شماها این مجاهدتها

را کردید ،تــاش کردید .الحمدلله خدای متعال به این
برادر بسیار عزیزمان ــ آقای سلیمانی ــ هم توفیق داده.
ایشــان بارها ،بارها ،بارها جان خودشــان را در معرض
تهاجم دشــمن قــرار دادهاند ،در راه خــدا ،برای خدا و
مخلصاً لِلّه؛ و مجاهدت کردهاند .انشاءالله خدای متعال
به ایشــان اجر بدهد و ّ
تفضل کند و زندگی ایشان را با
سعادت ،و عاقبت ایشان را با شهادت قرار بدهد ،البتّه نه
حاال ــ هنوز سالها جمهوری اسالمیبا ایشان کار داردــ
ا ّما باالخره آخرش انشاءالله شــهادت باشد .انشاءالله
مبارکتان باشد.

درحال گذار از دوران رونق بازار مسکن به دوران رکود هستیم

سال آینده جهش قیمت مسکن نداریم
کارشناس مسکن :با ســاخت حداکثر  ۱۰۰هزار واحد
مسکونی ،نمیتوان جلوی افزایش قیمت را گرفت.
نرگس رزبان ،کارشــناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با
خبرنگار مهر درباره پیشبینی بازار مسکن در سال آینده
با تأکید بر اینکه جهش قیمت مسکن نخواهیم داشت،
افزود :در حال گذار از دوران رونق بازار مسکن (افزایش
قیمتها) به دوران رکود (سکون قیمتی مسکن) هستیم

اما اینکه چنین دورهای چه مدت طول بکشد ،مشخص
نیست ولی دیگر شاهد جهش قیمتی نخواهیم بود.
وی ادامه داد :با این حال اگر عرضه مسکن افزایش یابد،
شــاهد توقف رشد قیمت مســکن خواهیم بود البته با
افزایش ساخت و ساز حداکثر  ۱۰۰هزار واحد مسکونی،
نمیتوان جلوی افزایش قیمت را گرفت بلکه باید به مرز
ســاخت یک تا دو میلیون واحد مســکونی در دو سال

آینده برسیم .به گفته این کارشناس اقتصادی ،با توجه
به اینکه سال آینده از نظر اقتصاد کالن متأثر از تشدید
تحریمها ممکن اســت با مشــکالتی مواجه شویم ،لذا
برنامهریزی ،بودجهریزی و اجرای صحیح مواد و بندهای
قانون بودجه که متناسب با این شرایط باشد ،در کاهش
التهابات بازارهای موازی از جمله بازار مسکن تأثیر باالیی
دارد.

هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا؛ هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا؛

تساوی بدموقع شاگردان «شفر» شکست پرسپولیس در ثانیههای آخر

تیم فوتبال اســتقالل که نخســتین دیدار خود در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا را
برابر الدحیل قطر واگذار کرده بود ،در دومین دیدار نتوانست از امتیاز میزبانی استفاده
کند و برابر العین متوقف شد .به گزارش خبرنگار مهر ،دیدار تیمهای فوتبال استقالل
ایران و العین امارات در هفته دوم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا از ساعت  ۱۹دیروز
در ورزشــگاه آزادی آغاز شــد که این بازی با تساوی یک به یک خاتمه یافت .فرشید
باقری ( )۵۳برای استقالل و شیوتانی ( )۸۵برای العین گل زدند.
اســتقالل در این دیدار با مهدی رحمتی ،وریا غفوری ( ۷۹محمد دانشــگر) ،پژمان
منتظری ،روزبه چشــمی ،میالد زکی پور ،علی کریمی ،آیاندا پاتوسی ،فرشید باقری،
فرشید اسماعیلی ،گادوین منشا ( ۷۲طارق همام) و ایسما به میدان رفت.
آبیهای ایران که از حمایت پرتعداد تماشاگرانشان برخوردار بودند در نیمه اول تالش
کردند دروازه حریف را باز کنند اما تیم اماراتی نمایش قابل قبولی داشت و یک بار در
دقیقه  ۲۸تیر دروازه استقالل را به لرزه درآورد.در نیمه دوم استقالل با انگیزه باالتری
وارد زمین شــد تا بتواند مقابل چشــمان نزدیک به  ۷۰هزار تماشاگرش سه امتیاز را
کسب کند .در دقیقه  ۵۳آبیهای تهران صاحب یک ضربه کرنر شدند که ارسال این
توپ با ضربه سر فرشید باقری به گل برتری آبیها تبدیل شد.
در  ۱۰دقیقــه پایانی العین تالش کرد گل خــورده را جبران کند و حمالتی را روی
دروازه میزبــان پیریزی کرد که این حمالت در دقیقه  ۸۵جواب داد و العینیها روی
یک ضربه ایســتگاهی و تعلل مدافعان استقالل به گل تســاوی رسیدند .این گل را
شــیوتانی با شوتی محکم به ثمر رساند و توپش از بین سه بازیکن استقالل رد شد و
به تور دروازه چســبید .در دقایق باقی مانده استقالل فشار زیادی روی دروازه العین
ایجاد کرد و در دقیقه  ۹۱به گل دوم هم دست پیدا کرد اما داور این گل را به نشانه
آفساید نپذیرفت.

تیم فوتبال پرســپولیس که نخســتین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا را با تساوی
خانگی پشت سرگذاشته بود ،در دومین دیدار برابر تیم السد قطر شکست خورد.
به گزارش خبرنگار مهر ،دیدار تیمهای فوتبال الســد قطر و پرسپولیس ایران در هفته
دوم لیگ قهرمانان آســیا از ساعت  ۱۹:۱۵دیروز سه شنبه در ورزشگاه جاسم بن حمد
شهر دوحه آغاز شد که جدال دو تیم با برتری یک بر صفر السد به پایان رسید.
در این دیدار سرخپوشان نمایش خوبی در نیمه اول داشتند و بارها روی دروازه حریف
صاحب موقعیت شدند اما نتوانستند دروازه السد را باز کنند .میزبان قطری هم در چند
مورد به راحتی از خط دفاعی پرســپولیس عبور کرد اما نتوانســت خطر جدی را روی
دروازه بیرانوند ایجاد کند.
البته السد در دقیقه پایانی بازی به یک گل رسید که داور اعالم آفساید کرد .این گل را
بغداد بونجاح به ثمر رساند اما از سوی داور پذیرفته نشد.
در نیمه دوم تیم السد فشار زیادی را روی دروازه پرسپولیس ایجاد کرد و موقعیتهای
خطرناکی هم نصیب این تیم شد اما علیرضا بیرانوند با نمایشی خوب مانع از باز شدن
دروازه اش شــد .دقایق پایانی با فشار دو چندان السد همراه بود و این تیم از جناحین
توپهای زیادی را روی دروازه پرســپولیس ارســال کرد اما در ضد حمله پرسپولیس
توسط علی علیپور صاحب یک موقعیت تک به تک و عالی شد اما تعلل این بازیکن در
زدن ضربه آخر باعث شد مدافع حریف توپ را مهار کند.
درحالی که داور چهار دقیقه وقت اضافه برای این دیدار اعالم کرده بود ،تیم الســد در
دقیقه  ۹۴صاحب یک ضربه ایســتگاهی پشت محوطه جریمه شد که این ضربه روی
دروازه سرخها ارسال شد و بغداد بونجاح در موقعیت آفساید و با ضربه سر توپ را وارد
دروازه کرد .پرسپولیس در حالی سه امتیاز این دیدار را با یک گل آفساید از دست داد
که در دیدار اول برابر پاختاکور هم یک گل آفســاید دریافت کرده بود .با این تســاوی
پرسپولیس یک امتیازی شد و در انتهای جدول گروه خود قرار گرفت.

