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هر طرحي كه فلسطين را تجزيه كند مردود است
رهبر معظم انقالب:

دولت  هاي اسالمي با چه منطقي به رابطه با رژيم غاصب صهيونيستي ادامه مي دهند؟

بانك مركزي
 سكه را گران مي فروشد

محاسبات نشان مي دهد قيمت هاي اعالمي بانك مركزي براي سكه
 بين 8 تا 45 هزار تومان باالتر از قيمت جهاني طال است

ــطين».  ــراي همه مردم فلس ــطين ب «همه فلس
ــه اي بود كه رهبر معظم انقالب  اين، اصلي ترين نكت
اسالمي صبح ديروز در پنجمين كنفرانس بين المللي 
ــطين و در تبيين راهبرد امت  ــت از انتفاضه فلس حماي

اسالمي در موضوع فلسطين، بر  آن تاكيد كردند.
ــر مقام  ــاني دفت ــگاه اطالع رس ــزارش  پاي به گ
ــران بلندپايه  ــع رهب ــان در جم ــري، ايش معظم رهب
ــا،  ــان، «علم ــطين و لبن ــت فلس ــاي مقاوم گروه ه
ــب و آزادانديش  ــمندان و متفكران عدالت طل انديش
ــووالن پارلماني جهان اسالم  ــا و مس جهان» و رؤس
با تشريح طرح جمهوري اسالمي در قضيه فلسطين، 
ــان كردند: هدف واالي امت اسالمي يعني  خاطرنش
ــازي همه فلسطين بدون چشم پوشي از يك  «آزادس
ــالمي»، تنها با صبر و تدبير  ــرزمين اس وجب از اين س
ــدت همگاني گروه هاي مقاومت و  و توكل و «مجاه

ملت ها و دولت هاي اسالمي» محقق خواهد شد.
ــطين را در ميان  ــرت آيت اهللا خامنه اي، فلس حض
ــالمي، مهم ترين  ــترك امت اس همه موضوعات مش
ــن واقعيت  ــن داليل اي ــمردند و در تبيي ــاله برش مس
ــالمي و سپردن آن به  ــور اس افزودند: غصب يك كش
بيگانگاني كه از كشورهاي مختلف گردآوري شده اند، 
ــتار و جنايت و اهانت مستمر به مسلمانان در اين  كش
ــالش براي تخريب و  ــابقه تاريخي و «ت حادثه بي س

زوال قبله اول مسلمانان و ديگر مراكز ديني فلسطين» 
ــت كه نشان مي دهد «فلسطين»،  از جمله داليلي اس

مساله اول جهان اسالم است.
ايشان، رژيم صهيونيستي را خنجر غرب در پهلوي 
ــالمي ناميدند و افزودند: دولت و جامعه جعلي  امت اس

ــتي در حساس ترين نقطه جهان اسالم، به  صهيونيس
پايگاه نظامي، امنيتي و سياسي دولت هاي استكباري 
ــالم و مسلمانان تبديل شده است و  براي مقابله با اس
ــاله فلسطين  اين واقعيت، دليل ديگري بر اولويت مس

است.
ــم از غصب سرزمين فلسطين  استفاده صهيونيس
ــترش نفوذ  به عنوان نقطه اتكا و جاي پايي براي گس
ــن دليل عمده اي بود  ــلطه خود در جهان، پنجمي و س

ــاله فلسطين  كه رهبر انقالب براي اثبات اولويت مس
به آن استناد كردند.

ــاني سنگيني  ــان افزودند: هزينه مالي و انس ايش
ــالمي تاكنون در مساله فلسطين  ــورهاي اس كه كش
ــا آواره  ــان ميليون ه ــد، رنج بي پاي ــت كرده ان پرداخ

ــون مهم تمدني  ــاع تاريخ يك كان ــطيني، انقط فلس
ــان مي دهد  ــالم و داليل متعدد ديگر نش در جهان اس
ــلمانان بايد حل مساله فلسطين را در صدر مسائل  مس

مهم خود قرار دهند.
ــمردن اين  حضرت آيت اهللا خامنه اي، پس از برش
ــي و تاريخي»، به  ــاني، سياس «داليل اعتقادي، انس
ــي پرداختند و تاكيد  ــه اي جديد اما كليدي و اساس نكت
كردند: تاثير محسوس مساله فلسطين در شكل گيري 

نهضت عظيم و فراگير بيداري اسالمي كه آغاز فصلي 
ــمار  ــالمي به ش ــت امت اس ــده در سرنوش تعيين كنن
ــت كه اهميت بي بديل  مي رود، دليل مهم ديگري اس

موضوع فلسطين را اثبات مي كند.
ــالمي  ــن زمينه افزود: بيداري اس ــان در همي ايش
ــاد مجموعه اي مقتدر،  ــد مي تواند به ايج كه بي تردي
پيشرفته و منسجم اسالمي منتهي شود و به ياري خدا 
و با عزم راسخ پيشروان نهضت، نقطه پاياني بر دوران 
ــلمان  ــي و ضعف و حقارت ملت هاي مس عقب ماندگ
ــه خود را از قضيه  بگذارد، بخش مهمي از نيرو و حماس

فلسطين گرفته است.
ــات تاثيرگذاري  ــالمي در اثب ــالب اس ــر انق رهب
ــكل گيري بيداري اسالمي،  ــطين بر ش موضوع فلس
ــتي،  ــي روزافزون رژيم صهيونيس ــه ظلم و زورگوي ب
ــتبد و فاسد و مزدور آمريكا  همراهي برخي حكام مس
ــش و پيروزي هاي  ــت الهام بخ ــن رژيم، مقاوم با اي
ــاي جوانان مؤمن در جنگ 33 روزه لبنان و  معجزه آس
نبرد 22 روزه غزه اشاره كردند و افزودند: اين واقعيات، 
ــت كه اقيانوس به ظاهر آرام  از جمله عوامل مهمي اس
ــورهاي  ــر و تونس و ليبي و ديگر كش ــاي مص ملت ه
منطقه را به تالطم درآورده و بيداري ُپربركت اسالمي 

را شكل داده است.
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 فلسطين، فلسطين از بحر تا نهر است نه حتي يك  وجب كمتر
 بيداري اسالمي، بخش مهمي از نيروي خود را از قضيه فلسطين گرفته است

 ما نه جنگ كالسيك ارتش هاي اسالمي را پيشنهاد مي كنيم، نه به دريا ريختن يهوديان مهاجر را
 و نه حكميت سازمان ملل و ديگر سازمان هاي بين المللي را، بلكه بر اساس معارف سياسي

 پذيرفته شده در افكار عمومي جهان، طرح همه پرسي از ملت فلسطين را، 
به عنوان راه حل موضوع فلسطين ارائه مي كنيم

 موشك هاي ايران و گروه هاي مقاومت هرگاه تهديدي از سوي دشمن بروز كند، وظيفه خود را 
انجام خواهد داد

حضرت آيت اهللا خامنه اي:

در حالي كه قيمت جهاني طال با نوسانات زيادي 
همراه است، محاسبات نشان مي دهد بانك مركزي 
با استفاده از اين نوسانات اقدام به گرانفروشي سكه 

به مردم مي كند.
به گزارش خبرنگار ما، محاسباتي كه با استفاده 
ــراي تبديل بهاي  ــان ب ــول رايج طالفروش از فرم
ــالي نزديك به  ــال به هر گرم ط ــس جهاني ط اون
ــالي رايج  ــكه هاي ط ــاخت س ــار كه در س 22 عي
ــان مي دهد  ــت، نش ــده اس به كار مي رود، انجام ش
ــبه قيمت پايه فروش سكه  بانك مركزي در محاس
ــق بانك ملي  ــور روزانه و از طري ــه مردم كه به ط ب
صورت مي گيرد، اقدام به گرانفروشي مي كند. رقم 
ــي به تناسب وضعيت قيمت جهاني  اين گرانفروش
ــت اما آخرين  ــال و قيمت داخلي دالر متفاوت اس ط
ــباتي كه عصر روز گذشته انجام شده، نشان  محاس
ــان در قيمت هاي  ــا 45 هزار توم ــد بين 8 ت مي ده
ــي  ــي و گرانفروش اعالمي بانك مركزي باالفروش
ــه بانك مركزي بارها اعالم  ــود دارد. حال آن ك وج
كرده قيمت سكه اي كه به بازار عرضه مي كند، فقط 
ــانات اونس جهاني طال، تفاوت قيمت  ــامل نوس ش
ــر ارزش افزوده  ــد ماليات ب ــزودن 4 درص دالر و اف
ــود ديگري در قالب قيمت تعيين  مي شود و هيچ س
شده از آن دريافت نمي شود. به عبارت بهتر، قيمتي 
كه بانك مركزي اعالم مي كند، قيمت رسمي است 
ــاس آن  كه پايه بازار قرار مي گيرد و معامالت بر اس
ــخ دهد  ــود، لذا بانك مركزي بايد پاس انجام مي ش
ــر قيمت اونس  ــري كه اضافه ب ــاوت ديگ مابه التف

ــر ارزش افزوده از  ــي و قيمت دالر و ماليات ب جهان
ــود، بابت چيست و چه توضيح  مردم دريافت مي ش

شفافي درباره آن وجود دارد.
 روش محاسبه قيمت سكه

ــبه قيمت هر اونس  ــان براي محاس طالفروش
طالي جهاني با دالر به هر گرم طالي داخلي به ريال 
ــكه هاي طال فرمول نه چندان  و محاسبه قيمت س
پيچيده اي دارند. بر اساس اين فرمول قيمت دالري 
ــيم به 5 / 32 مي كنند. چرا  هر اونس طال را ابتدا تقس
ــت.  ــال برابر با حدود 5 / 32 گرم اس ــه هر اونس ط ك
ــرم طال به دالر درمي آيد.  به اين ترتيب قيمت هر گ
سپس حاصل تقسيم را در قيمت دالر در بازار تهران 
ضرب مي كنند تا قيمت يك گرم طال به ريال درآيد. 

سپس قيمت يك گرم طالي ريالي را براي محاسبه 
ــار آزادي در عدد 133 / 8  ــكه تمام به قيمت مثال س
ــكه تمام بهار بر  ــرب مي كنند تا قيمت نهايي س ض

اساس اونس جهاني مشخص شود؛ 
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پيروزي ملوان 
بر استقالل 
صدرنشين

تراكتور سازي به لطف پيروزي 
ملوان به صدر جدول صعود كرد

ملوانان همان طور كه وعده داده بودند، استقالل 
ــت  ــي با نتيجه 4  بر 2 شكس ــاني را در انزل كهكش
ــد تا ضمن صعود 6 پله اي در جدول رده بندي،  دادن
صدر جدول را دو دستي تقديم تراكتورسازي كنند.

ــرايطي گام به ورزشگاه تختي  ــتقالل در ش اس
ــازي بودن  ــل  19 امتي ــت كه به دلي ــي گذاش انزل
ــيني  خود را متزلزل  ــازي و صبا، صدرنش تراكتورس
ــرايطي  ــي در ش ــي بندرانزل ــد و در روز باران مي دي
ــل 3 اخطاره بودن در  ــاد مجيدي را به دلي ــه فره ك
ــيني اش  ــت، بايد براي تثبيت صدرنش اختيار نداش
ــيدن به اين  ــد. پرويز مظلومي براي رس مي جنگي
ــتاد و  ــدف از ابتدا آرش برهاني را به ميدان فرس ه
ــه 8  با گلزني اش  ــي زود در دقيق ــي هم خيل برهان
ــت،  ــي خود را به نمايش گذاش ــه اي از تواناي گوش
ــط جالل  ــن گل برهاني در دقايق 44 و 45 توس اي
ــد تا آبي ها  ــخ داده ش رافخايي و علي جراح كار پاس
ــه رختكن بروند. در ابتداي نيمه دوم ميالد  بازنده ب
ــداوودي در دقيقه 48 هنر خود را با زدن يك گل  مي
ــتگاهي نشان داد تا همه چيز  زيبا از روي ضربه ايس
ــود. اما ملوانان كه شرايط مناسبي در جدول  برابر ش
ــت بردار نبودند و مزد بازي  ــتند دس رده بندي نداش
ــق 60  و 64 گرفتند.  ابتدا  ــورانه خود را در دقاي جس
ــي ضربه پنالتي  را كه منجر به اخراج پژمان  رافخاي
ــده بود تبديل به گل  ــتقالل ش منتظري،  مدافع اس
ــي در دقيقه 64  ــرد و  محمد نزهت ــوم برتري ك س
چهارمين گل ملوانان را  وارد دروازه مهدي رحمتي 
ــرد تا تيم پرويز مظلومي با اين باخت 19 امتيازي  ك
باقي بماند و با تفاضل گل+7 در رده دوم قرار  بگيرد  
و تراكتور با تفاضل گل +8  به صدرنشيني خود ادامه 
ــرد 10 امتيازي  ــد، ضمن اين كه ملوان با اين ب ده

شده و با 6 پله صعود به رده دهم صعود كرد.
 خيز نفت تهران براي صدرنشيني

ــي پيش بيني مي كرد  ــر در ابتداي فصل كس اگ
ــدر جدول عرض اندام  ــت تهران مي تواند در ص نف
كند شايد به تمسخر گرفته مي شد،  اما اين واقعيت 
ــته است، با باخت  حاال و تا هفته نهم به وقوع پيوس
ــتقالل در انزلي،  نفت تهران اين فرصت را دارد  اس
ــهر اصفهان بر ذوب آهن غلبه كرده  كه در فوالدش
ــتقالل  ــازي و اس ــا 20 امتياز باالتر از تراكتورس و ب
ــرمربي  ــين فركي، س ــازي قرار گيرد. حس امتي  19
ــي دارد. او  ــش چنين تواناي ــاد دارد تيم ــت اعتق نف
ــد: «در حال حاضر به دليل نتايج خوبي كه  مي گوي
ــس بازيكنان نفت  ــت آورده ايم، اعتمادبه نف به دس
ــارت بردن ذوب آهن در  ــاال رفته و آنها حتي جس ب

اصفهان را نيز  پيدا كرده اند. 
ــتيم كه در ديدار  ــرايط به دنبال آن هس با اين ش

برابر ذوب آهن با امتياز به تهران برگرديم.»
ــايه اي از  با اين حال ذوب آهن هم گرچه تنها س
تيم فصل گذشته را به همراه دارد بعيد است به اين 

راحتي در اصفهان به نفت تهران باج بدهد.
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حضور كمرنگ كتاب 
در ديپلماسي فرهنگي ايران

سينا علي محمدي/ گروه فرهنگ و هنر

گردهمايي  بزرگ ترين  ديگر  روز   10 درست 
كتابفروشان، ناشران، نويسندگان و دست اندركاران 
گشايش  آلمان  فرانكفورت  در  نشر  و  كتاب  حوزه 
مي يابد با اين حال به نظر مي رسد ايران با وجود اجاره 
2 غرفه 80 و 60 متري تمايلي براي حضور رسمي در 

اين رخداد جهاني ندارد.
به گزارش خبرنگار ما، شصت و سومين نمايشگاه 
معتبرترين  عنوان  به  فرانكفورت  كتاب  بين المللي 
اكتبر)  رويداد فرهنگي حوزه كتاب و نشر از 20 مهر (12 

به مدت 4 روز برپا مي شود.

رئيس  حجتي،  احسان اهللا  كه  آن طور  امسال 
سابق موسسه نمايشگاه هاي فرهنگي به «جام جم» 
مي گويد اين موسسه به نمايندگي از كشورمان 2 
غرفه 80 و 60 متري را اجاره و هزينه هاي آن را هم 
پرداخت كرده است.اما به گفته وي تا اواخر شهريور 
كه او سمت رياست موسسه را برعهده داشته، حركتي 
براي حضور در اين نمايشگاه و مكاتبه اي در اين زمينه 

صورت نگرفته است.
به نظر مي رسد اين اجاره كردن غرفه و حضور 
نيافتن ايران در نمايشگاه هاي مهم كتاب در خارج از 

كشور آرام آرام تبديل به يك سنت مي شود
ادامه در صفحه 5

ــكي حج و زيارت  ــر پاراكلينيك مركز پزش مدي
ــج تمتع  ــت: زائران ح ــالل احمر گف ــت ه جمعي

از قطع خودسرانه دارو پرهيز كنند.
ــكي حج و زيارت جمعيت  به گزارش مركز پزش
هالل احمر، عباس حيدرزاده به زائران هشدار داد: 
مهم ترين مواردي كه زائران در طول سفر تمتع بايد 
ــته باشند، مصرف خودسرانه دارو يا  به آن توجه داش
ــت كه بايد از اين  ــك اس قطع آن بدون تجويز پزش

موارد به جد پرهيز شود.
 وي گفت: همواره در ميان زائران تمتع، افرادي 
هستند كه با بيماري هاي زمينه اي اعزام مي شوند و 
براي طي روند درمان خود نيازمند مصرف داروهاي 

خاص هستند.
ــه اين زائران،  ــدرزاده افزود: توصيه موكد ب حي
ــتن اقالم دارويي موردنياز براي 40 روز  همراه داش

و نسخه خواناست.
ــرار دادن  ــه زائران از ق ــد بر اين  ك ــا تاكي وي ب
داروهاي خود در بار هواپيما به دليل امكان مفقودي 
يا آسيب ديدن پرهيز كنند، اذعان كرد: برخي اقالم 
ــرايط خاصي نگهداري شوند كه  دارويي بايد در ش

زائران بايد اين نكته را مدنظر قرار دهند.
ــكي حج و زيارت  ــر پاراكلينيك مركز پزش مدي
ــود  ــر ادامه داد: توصيه مي ش ــت هالل احم جمعي
ــه مصرف به ديگران  ــران از تغيير دارو يا توصي زائ

نيز خودداري كنند.
حيدرزاده با اشاره به اين  كه برخي زائران سالمند 
تجهيزات خاص پزشكي از قبيل عينك و سمعك را 
ــته باشند، گفت: همراهان اين افراد  بايد همراه داش
ــفر مراقب باشند تا وسايل موردنياز  حتما در طول س

خود را همراه داشته باشند.

زائران حج از قطع خودسرانه دارو پرهيز كنند

اعالم زمان ثبت نام آزمون هاي فراگير پيام نور
ــنجش از آغاز ثبت نام آزمون كارشناسي فراگير دانشگاه  ــازمان س معاون س

پيام نور از 17 مهرماه خبر داد.
ــاره به آغاز ثبت نام  ــيدجالل طباطبايي در گفت وگو با خبرگزاري ها، با اش س
ــگاه پيام نور از 17 تا 23 مهرماه از طريق سايت  ــي فراگير دانش آزمون كارشناس
ــاني www.sanjesh.org گفت: ثبت نام آزمون  ــنجش به نش سازمان س
ــته و كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور نيز  ــي ناپيوس دوره هاي فراگير كارشناس

از 26 مهرماه آغاز مي شود.

قانون پيش فروش 
ساختمان به طور كامل 
اجرا نمي شود و در بعضي 
بخش ها هنوز ضمانت هاي 
اجرايي الزم را ندارد
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بسياري از 
داستان نويسان جوان و 
تازه كار ايراني آثارشان 
را در فضاي مجازي 
منتشر مي كنند
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