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به نظر می رس��د فتنه آبان 98 فاز نخست 
اغتشاش��ات بود و احتمال زیاد می رود فاز 
دوم آن نیز در یکی از مناسبت های پیش 

رو عملیاتی شود.
ضد انقالب بار دیگر در کمین نشسته بود 
و از ی��ک غفلت بهره برد و ش��بیخون زد، 
این شبیخون چند دلیل دارد که می تواند 
به اش��تباه محاسباتی، کم اهمیت دادن به 

نفوذی ها و چند عامل دیگر اشاره کرد.
اما فاز دوم فتنه 98 احتماالً در راه اس��ت، 
برای این که راه این فتنه گران بسته شود، 
بای��د با اقدام��ات اطالعات��ی و امنیتی آنها 
را شناس��ایی کرد. هر چند دس��تگاه های 
اطالعاتی پیش از آش��وب و فتنه 98 بر سر 
افزایش قیمت بنزین و س��همیه بندی آن 
چندین گروه آش��وبگر و ش��رور را دستگیر 
کردند، اما با ظرفیتی ک��ه در جریان فتنه 
آبان ماه از خود نشان دادند، ثابت می کند 
این گروه ها از یک س��ازمان قوی و مخفی 
برخوردارند که باید متالشی شوند.نوع رفتار 
آشوبگران و اشراری که در جریان فتنه اخیر 
نقش داش��تند به گونه ای بود که به خوبی 

می شد عملکرد حرفه ای آنها را دید.

به همت ستاد اجرایی فرمان امام صورت گرفت؛

پرداخ���ت 270 میلی���ارد ریال خس���ارت به 
سیل زدگان خورستان و لرستان

به همت ستاد اجرایی فرمان امام، مالکان بیش از 5 هزار منزل مسکونی 
خسارت دیده سیل س��ال جاری در استان های خوزستان و لرستان از 

طریق بیمه برکت 270 میلیارد ریال خسارت دریافت کردند.
ب��ه گزارش روابط عمومی بنیاد برک��ت، در ادامه فعالیت های حمایتی 
س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت امام)ره( در مناطق کمتر توس��عه یافته 
از طری��ق بنی��اد برکت، به مالکان منازل مس��کونی روس��تایی که در 
اس��تان های خوزس��تان و لرس��تان تحت پوش��ش بیمه آتش س��وزی 
بیمه برکت قرار داش��تند و منازل ش��ان در حادثه س��یل ابتدای سال 

جاری دچار آس��یب یا ویرانی شده بود، در مجموع 270 میلیارد ریال 
خسارت پرداخت شد.  بر اساس این گزارش، ستاد اجرایی فرمان امام 
2180 روس��تا در استان های خوزس��تان و لرستان تحت پوشش بیمه 
آتش س��وزی و خسارات ناشی از ضایعات برف و باران قرار داده بود که 

با اتمام فرآیند کارشناسی، خسارات آسیب دیدگان پرداخت شد.
با حمایت بیمه ای از روس��تاهای این دو اس��تان توس��ط ستاد اجرایی 
فرمان امام، 143 هزار منزل در اس��تان خوزستان و 75 هزار منزل در 

استان لرستان تحت پوشش بیمه برکت قرار گرفتند.
شرکت بیمه برکت به عنوان طرف قرارداد با ستاد اجرایی فرمان امام، 
برای جبران خس��ارات ناشی از س��یل به منازل مسکونی روستایی در 
استان های خوزستان و لرس��تان 270 میلیارد ریال خسارت پرداخت 
کرده که س��هم هر اس��تان به ترتیب 122 و 148 میلیارد ریال بوده 

است. 
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پنجاه وششمین شنبه جلیقه زردها نیز 
با سرکوب گری پلیس همراه شد
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رحیم پور ازغدی: 
اگرتوهینکردم،صوترا
منتشرکنید
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