ورزشــي

روح و هدف کنوانسیون «»FATF
 یکسان سازی تعریف تروریسم است

خوشرویی ریسمان محبت است .امام علی

سيــــاسي اقتصــــادی اجتماعــــي فرهــنــــگي
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ظلم آشکار به کشور

عباساحمدي–کارشناساقتصادي

روزنامهصبحايران

www.asre-iranian.ir
صفحه2

گزارشي ويژه از رفتارهاي دولت در
مواجهه با بحرانهاي اقتصادي

چرااينحبابهانميترکد؟
گــروه اقتصادي:گرانيهاي توأم با رکود اين
روزها در بســياري از بازارها در حالي رخداده
که دولت در  5سال گذشته جز...
صفحه5

بازي با اسپانيا

براي همه بازيکنان
ايران متفاوت است

اعترافصریحوزیرداراییفرانسه:

شرکتهایفرانسوی
نمیتوانند در ایران بمانند
در گزارشی ویژه بررسی شد

صفحه11

سبقت رشد اجاره بها از قیمت مسکن

سرلشکر جعفری در همایش بسیج اساتید:

پیروزی یمن
نزدیک است

گزارشي ويژه از نهمين نشست
تخصصي «چهل شاهد»

ادبيات کشور بايد مروج
مفاهيمانقالبباشد

گــروه فرهنگي :نهمين نشســت تخصصي
«چهل شــاهد» با بررسي چهل سال ادبيات
ي و...
داستاني انقالب اسالم 

گروه عمران و ارتباطــات :در حالی
که اجاره مســکن در پنج سال رکود،
میانگین رشد خود را حفظ و حتی بیش
از رشد قیمت مسکن دنبال کرده است،
اما معلوم نیست چه بالیی با رشد ۳۰
درصدی قیمت مسکن بر...
صفحه6

صفحه2

صفحه10

معاون سابق مدیر امور اوپک:

اوپک توافق کاهش توليد نفت را
تمديد ميکند

متقاضیان مذاکره با

آمریکا عقبمانده و

صفحه4

مایه ننگ هستند

تضمین امنیتی ترامپ به کره شمالی ،وعده نسیه است

صفحه2

عکس :آرمین کوچاری ـ تسنیم

دستبند پليس بر دستان
 1037معتاد ،سارق و
خردهفروش مواد مخدر
صفحه7

تحليلگرمسائلسياسي:

نامه نگاري اصالح طلبان کام ً
ال
در خط سياست آمريکا است

تحليلگــر مســائل سياســي گفــت :نامهنگاري
اصالحطلبــان کامــا در هماهنگي مســتقيم با
غربيها و در خط سياست آمريکا است.ناصر ايماني
تحليلگر مسائل سياسي در گفتگو با مهر با اشاره به
چرايي نامهنگاري تعدادي از اصالحطلبان به برخي
مقامات نظام براي تعيين خط مشي سياست خارجي
ايران ،اظهار داشت :به دليل اينکه بخشي از پايگاه
اجتماعي اصالحطلبان به دليل شکست برجام دچار
ريزش شده ،اينها دارند فرار به جلو ميکنند؛ چون
هيچ جوابي براي شکســت برجام ندارند .نميآيند
بگويند تحليل ما از غرب اشتباه بوده بلکه ميگويند
بايــد مذاکره ديگري اين بار بــا خود آمريکا انجام
بدهيم؛ يعني يک آدرس غلــط ديگر؛ در حاليکه
ايران طي دو تا ســه ســال گذشــته دقيقا همين
کاري که آقايان در نامه -مبني بر مذاکره مستقيم
با آمريکا -گفتهاند را انجام داده اســت.وي افزود:
جريان مزبور با فضاســازي ،در پي کســب وجهه
براي خود است و در عين حال ،زرورق زيبايي دور
اين خواست ه کشــيده مبني بر اينکه «هر جا منافع
ملي تهديد شد ،کنار بکشــيد!»ايماني اضافه کرد:
اگر فرض کنيم بار ديگر مذاکراتي شــکل بگيرد و
طرف مقابل نخواهد به تعهدات خود عمل کند و ما
بخواهيم کنار بکشيم ،دوباره همين حرفها را تکرار
خواهند کرد چون ما دقيقا همين مدل آقايان را اجرا
کرديــم و نه تنها با اروپا بلکه با همه کشــورهاي
موثر دنيا مذاکره کرديم و از حقوق خود گذشــتيم؛
قرار شد ما و طرف مقابل اقداماتي انجام دهيم؛ ما
به تعهدات خود عمل کرديم اما طرف مقابل عمل
نکرد؛ يعني مدلــي که آقايان در اين نامه آوردهاند،
طي دو تا سه سال گذشته اجرا شده است .حاال چرا
دوباره ميگويند بايد همان مدل اجرا شــود؟ايماني
تاکيد کرد :آمريکا همزمان با ايجاد فشار اقتصادي
بر مــردم و نظــام ،مشــغول دادن پالسهايي به
افرادي در داخل کشــور اســت تا بيايند و در ميان
مردم اينگونه فضاســازي کنند کــه حکومت دارد
خالف مصالح ملي تصميمگيري ميکند؛ به نوعي
رودررو قراردادن حکومــت و مردم.وي گفت :من
احساس ميکنم اين نامهنگاري کامال در هماهنگي
مستقيم با غربيها و در خط سياست آمريکا -البته
نميخواهم خداي ناکــرده بگويم که اينها مزدور
غرباند -بوده اســت؛ يعني هيچ تحليلي جز اين
نميشود کرد!تحليلگر مسائل سياسي تصريح کرد:
اگر زماني اينطور گفته ميشد که ايران سرسختي
غيرمنطقي دارد يا براي منافع ملياش ميخواهد با
آمريکاييها دچار چالش جدي شود ،آمريکاييها در
برجام فهميدند که ايران حاضر است حتي از منافع
کوتاه مدت ملي خود ،بر ســر مسائل مختلف نظير
هستهاي ،بگذرد يا به اصطالح کوتاه بيايد .در طرف
مقابل هم کامال روشن شد که غرب و در راس آن
آمريکا ،به تعهدات خود عمل نکردهاند.

صفحه2

واشنگتن بازهم عهدشکنی خواهد کرد
صفحه3

كارنامههايي كه  100هزار تومان آب ميخورند !

گروکشي به سبک آموزشي
صفحه8

الريجاني در نشست کميسيون کشاورزي مجلس مطرح کرد

دستور رهبری برای رفع مسائل کشاورزان درخصوص اسناد زمينها

رئيس مجلس شوراي اسالميگفت :در خصوص مشکالت
مربوط به اراضي کشــاورزي ،مقام معظم رهبري دستور
دادهاند که مسائل کشاورزان در خصوص اسناد و مدارک
زمينها رفع شــود.به گزارش مهر به نقل از خانه ملت،
علي الريجاني عصر روز سه شنبه ( ۲۹خرداد) در نشست
کميسيون کشاورزي ،آب و منابع طبيعي مجلس شوراي
اسالميگفت :کميســيون کشاورزي ،آب و منابع طبيعي
يک کميســيون بسيار بااهميت و مادر محسوب ميشود
و اعضاي اين کميسيون از متخصصين و صاحب نظران
تشکيل شده است.رئيس مجلس شوراي اسالميادامه داد:
در سالهاي گذشته قوانين خوبي در زمينه تاالبها و هوا
در مجلس مصوب شده و اليحه مربوط به خاک نيز که
بســيار مهم است اگر زودتر در دستورکار قرار بگيرد مورد
بررســي قرار خواهد گرفت.الريجاني افزود :پيشنهادات
مطرح شده از سوي اعضاي کميسيون کشاورزي مجلس
بايد در هيات رئيســه کميسيون مورد بررسي قرار بگيرد
و کار بايد براســاس يک اولويت بندي رو به جلو حرکت
کند .به طور مثال بايد مشخص شود کميسيون کشاورزي
از لحاظ تقنيني و نظارتي تا پايان ســال ميخواهد به چه
نتايجي برسد.وي ادامه داد :در خصوص مشکالت مربوط
به اراضي کشاورزي نيز مسائل از طريق بنياد مستضعفان
پيگيري شده است و مقام معظم رهبري نيز در اين رابطه
دســتور دادهاند که مسائل کشاورزان در خصوص اسناد و
مدارک زمينها رفع شود و اين مهم در چند مرحله صورت
گرفتــه و اگر مواردي نيز باقــي مانده بايد از طريق بنياد
مستضعفان پيگيري شود و مساعدتهاي الزم در اين زمينه
انجام خواهد شــد.رئيس نهاد قانونگذاري افزود :موضوع
سازمان عمران و توسعه روستا بايد پيگيري شود چرا که
کار درستي است ،روستاييان بايد با يک مرجع مشخص
براي امر توســعه روبه رو باشند چرا که در اوايل انقالب
که کارهاي روســتاييان با وزارت جهاد سازندگي ارتباط
داشت ،کارها با سهولت بيشتري انجام ميشد اما در حال
حاضر روستاييان براي انجام امور خود با طيف مختلفي از
وزارتخانهها در ارتباط هستند بنابراين بايد موضوع تشکيل
سازمان عمران و توسعه روستاها در مجلس پيگيري شود.
وي ادامه داد :موضوع تشکيل وزارتخانههاي انرژي و آب،
کشاورزي و محيط زيست نيز پيشنهاد خوبي است که بايد
پيگيري شود و از بابت هماهنگي نيز مشکلي در اين رابطه

وجود ندارد و با توجه به شــرايط آبي کشور اينکه در اين
زمينه يک متولي واحد ايجاد شود کار عقاليي محسوب
ميشــود.الريجاني در خصوص طرح آمايش کشاورزي
کشــور گفت :توجه به طرح آمايش کشــاورزي يکي از
اولويتها است البته وزارت جهاد کشاورزي ميگويد که
به اين موضوع توجه کرده اما فکر ميکنم در اجرا اقدامات
خوبي صورت نگرفته و بايد کميسيون کشاورزي در اين
خصوص مطالبات را پيگيري کند.وي ادامه داد :توجه به
الگوي کشت نکته بسيار مهمياســت و از اين موضوع
حمايت ميشــود به طور مثال لزوميندارد در جايي که
مشــکل کمبود آب وجود دارد برنج کاشته بشود بنابراين
وزارت جهاد کشــاورزي نيز بايد رسيدگي الزم را انجام
دهد.رئيس قوه مقننه با بيان اينکه در صادرات محصوالت
کشاورزي اصطالحا لنگي وجود دارد ،گفت :بايد در انجام
امور براساس اولويت کارها صورت بگيرد و اينگونه نباشد
که از يک طرف محصوالت آبي کشاورزي توليد شود اما
از طرف ديگر آب به صورت مجازي به کشورهاي ديگر
داده شود چرا که اين کار عقاليي نيست بنابراين با لحاظ
طرح آمايش کشــاورزي ميتوان زنجيــره کار را طوري
تعريف کرد که از ارزش افزوده متناســب برخوردار باشد
به طور مثال اگر زنجيره توليد خرما کامل شــود ميتوان
صادرات اين محصول را افزايش داد.الريجاني ادامه داد:
اگر زنجيره صنعتي در بخش کشــاورزي کامل شود و در
صنايع کشاورزي و وابسته مانند بسته بندي سرمايه گذاري
شود بخش کشاورزي پيشــرفت خواهد کرد.وي افزود:
جنس بسياري از شهرهاي کوچک کشور به نحوي است
که کار کشاورزي در اين شهرها محور اصلي است ،در هر
صورت بايد به رونق چرخه اقتصادي روستاها توجه شود

و با حمايت مقام معظم رهبري برداشت يک و نيم ميليارد
دالر منابع از صندوق توسعه ملي مصوب شد و مقرر شد
بانکها نيز معادل اين ميزان منابع اختصاص دهند که بايد
اين مهم پيگيري شود به طور مثال تدوين آئين نامه اين
مصوبه طي  ۶ماه نوشته شــده است اين در حالي است
که بايد از ظرفيتها استفاده بيشتري شود.الريجاني ادامه
داد :تشــکيل وزارتخانه براي توسعه صادرات اقدام خوبي
ميتواند باشــد و دولت نيز با اين موضوع موافق است و
با توجه به اينکه بازارهاي خوبي در اطراف کشــور وجود
دارد ميتوان به طور مثال محصوالت کشــاورزي را به
کشورهايي مانند روسيه و عراق صادر کرد.رئيس مجلس
شوراي اسالميبا بيان اينکه مجلس از بخش کشاورزي
حمايت ميکند ،گفت :بايد به بيمه محصوالت کشاورزي
توجه شود چرا که متاسفانه کشــاورزان با مسائلي مانند
سرمازدگي و خشکسالي روبه رو هستند .بايد نقصهاي
مربوط به بيمه کشاورزي رفع شود چرا که در حال حاضر
به محض وقوع حادثه براي پرداخت خسارت به کشاورزان
بايد منابع تزريق شود .الريجاني با بيان اينکه در همه جاي
دنيا از بخش کشاورزي حمايت ميشود ،گفت :در خصوص
رفع مشــکالت مربوط به خريــد تضميني محصوالت
کشاورزي نيز کميسيون کشاورزي با سازمان برنامه بودجه
هماهنگيهاي الزم را داشته باشد.رئيس نهاد قانونگذاري
با بيان اينکه بايد به موضوع توليد فکر در بخش کشاورزي
توجه شود ،افزود :به موضوع استفاده از ظرفيت آبياري نوين
و آبياري تحت فشار در سالهاي اخير توجه شده است و
مقام معظم رهبري نيز از توسعه بخش کشاورزي حمايت
ميکند بنابراين بايد اعضاي کميسيون کشاورزي مجلس
نيز با دلگرميو تالش بيشتر کار کنند تا اين بخش تقويت
شود.رئيس مجلس شوراي اسالميافزود :در هر صورت
کميسيون کشاورزي مجلس بايد موضوع اجراي قوانين
در بخش کشاورزي را از دستگاههاي اداري پيگيري کند و
اگر تخلفي در اجراي آئين نامهها و قوانين صورت ميگيرد
اين تخلفات را گزارش کند.گفتني اســت در اين نشست
اعضاي کميسيون کشاورزي ،آب و منابع طبيعي مجلس
گزارشــي از عملکرد اين کميسيون و برنامههاي آتي به
رئيس مجلس شوراي اسالميارائه کردند و دغدغههاي
خود را براي رفع مشــکالت کشاورزان و رفع مشکالت
زيست محيطي بيان کردند.

عارف رئيس کميسيون آموزش مجلس شد

محمدرضا عارف با رأي اکثريت اعضاي کميسيون آموزش
رئيساينکميسيونشد.حجتاالسالمعليرضاسليميدبير
کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالميدر
گفتگو با تسنيم با اشــاره به دستورکار نشست عصر روز
سهشنبه ( 29خرداد) اين کميسيون ،گفت :در اين نشست،
محمدرضا عارف با رأي اکثريت اعضاي کميســيون به
عنوان رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس انتخاب
شد.وي افزود :همچنين در اين جلسه ،جبارکوچکينژاد و
قاسم احمديالشکي به ترتيب به عنوان نواب اول و دوم
کميسيون آموزش انتخاب شدند.دبير کميسيون آموزش

و تحقيقــات مجلس در پايان خاطرنشــان کرد :اعضاي
کميسيون همچنين در اين نشست ،محمدباسط ُدرازهي
و بنده را به ترتيب به عنوان دبيران اول و دوم کميسيون
انتخاب کردند ،همچنين سيدحمايت ميرزاده نيز سخنگوي
کميســيون آموزش شد.همچنین قرار بود در جلسه عصر
ديروز کميســيون امنيتملي و سياســتخارجي مجلس
اعضاي هيئترئيســه اين کميسيون براي اجالسيه سوم
در مجلس دهم انتخاب شوند.پيش از برگزاري اين جلسه
تعدادي از نمايندگان اصالحطلب و مستقالن واليي عضو
اين کميسيون با يکديگر در زمينه رياست اردشير نوريان

نماينده شــهرکرد ،توافق کرده بودند.هم زمان با شــروع
نشست کميسيون امنيت ملي که با حضور  19عضو اين
کميسيون برگزار شــد ،تعدادي از نمايندگان اصالحطلب
عضو اين کميســيون که متوجه ميشوند راي الزم براي
تصدي رياست کميسيون را ندارند ،تصميم به ترک جلسه و
آبستراکسيون گرفتند تا جلسه از حد نصاب الزم و رسميت
بيفتند.اردشير نوريان نماينده شهرکرد ،شهروز برزگر نماينده
سلماس ،علي نجفي نماينده بابل و عليرضا رحيمينماينده
تهران از جمله افرادي بودند که نشســت کميسيون را به
منظور از حد نصاب افتادن رسميت جلسه ،ترک کردند.

سه ماه از سال گذشت و توجه به کاالي
ايراني به دغدغه جدي کشــور تبديل
شده است.توجه به شعار امسال نه تنها
در ظاهر بلکه با باور و پيگيري مجدانه
ميتواند راهگشاي بسياري از مشکالت
آن هم در شــرايط جديد کشــور باشد.
شــعاري که رهبر معظم انقالب براي
ســال جاري انتخاب کردنــد ،حقيقتا
گرهگشــا و نجاتبخش اقتصاد ايران
است .وقتي اقتصاد کشور رونق بگيرد،
به تبع آن سياست و فرهنگ اجتماعي
ايران نيز نجات يافته و متحول ميشود،
چراکه اقتصاد به عنوان يک سياست و
پشــتوانه در همه ساحتها ايفاي نقش
ميکند .وقتي بنــاي کار براي تقويت
ي و مؤمنين در نظر
ايمان جامعه اسالم 
گرفته ميشود ،هرآنچه به عزت ايماني
و اسالميآسيب وارد کند ،مورد انکار و
نفي اسالم و قرآن قرار ميگيرد .امروزه
خريد کاالي غيــر ايراني و مخصوصا
کااليي که به تقويت کشــورهاي ديگر
کمک کند ،کشورهايي که حتي برخي
از آنان دشمنان قسم خورده کشورمان
هستند انجام میشــود .دشمنان نظام
اسالميمانند آمريکا ،رژيم صهيونيستي،
دولتهاي استکباري جهاني و ارتجاعي
منطقه بهويژه عربســتان ســعودي در
ظرفيتهــا و ســاحتهاي گوناگون
اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي و اقتصادي
عليه ملت ايران دائمــا در حال توطئه
هستند .اين دشمنان از گذشته تاکنون به
روشهاي مختلفي همچون جنگ ،نفوذ
و تحريم سعي در آسيب زدن به جمهوري
اسالميداشتهاند و تحريمهاي اقتصادي
خــود را به عنوان يک اهــرم بازدارنده
عليه ملت و مملکت اســاميايران به
کارگرفتهاند ،که بهترين راه براي مقابله
با ايــن اهرم ،اقتصاد مقاومتي اســت.
براي مقابله با اقدام و توطئه بايســتي
به توصيههاي رهبــر معظم انقالب و
مخصوصا به مفاهيم برجســتهاي که
ايشان در زمينه اقتصادي مطرح کردند،
مانند اقتصاد مقاومتي و حمايت از کاالي
ايراني عمل کرد .بايســتي بيدارگري،
مراقبــت در انتقال پيامهــاي انقالبي،
آگاهــي بخشــي و بصيرتافزايي در
جامعه را با فرهنگسازي در زمينههاي
واليتمــداري و مردمســاالري ديني
تقويت کرد تا فرهنگ حمايت از کاالي
ايراني براي مردم جامعه نهادينه شده و
در آينده بتوان رونق اقتصادي و فرهنگي
کشور را شاهد بود.

سازمان ملل:

سياستمهاجرتيترامپبيرحمانهاست

کميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد ،سياست
جديد مهاجرتي رييس جمهور آمريکا در جدا کردن
کودکان از والدين خود را بيرحمانه خوانده و از وي
خواست تا سياست «مداراي صفر» در قبال مهاجران
غيرقانوني را کنار بگذارد.به گزارش تســنيم« ،زيد
رائد الحسين» کميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل
متحد در سخناني در مراسم افتتاحيه نشست شوراي
حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو در روز دوشنبه،
سياســت جديد دولت دونالد ترامپ در فروپاشاندن خانواده مهاجرين را بيرحمانه قلمداد
کرده و از مقامات آمريکايي خواست تا به اين برنامه که باعث جدايي نزديک به 2000
کودک از خانوادههايشــان در طول شش هفته گذشــته شده است ،پايان دهند.کميسر
سازمان ملل افزود« :اين تفکر که هر کشوري بخواهد با اعمال چنين سوءاستفادههايي
عليه کودکان ،مانع ورود والدين آنها شود ،بيرحمانه است».به گزارش اينديپندنت ،اين
ديپلمات اردني با طعنه به رفتارهاي ترامپ گفت که «هر چه حس خودبزرگ بيني (اين
افراد سياســتمدار) بيشتر ميشود ،بيشتر به ملي گرايي خود افتخار کرده و بي پيرايه تر
به منافع عمومي ،به حقوق جهاني ،قوانين بين المللي و ســازمانهاي بين المللي حمله
ور ميشــوند».طبق اعالم وزارت امنيت داخلي آمريکا ،در طول شش هفته برخورد با
مهاجران غيرقانوني در مرز آمريکا با مکزيک ،حدود  2هزار کودک از خانوادههايشــان
جدا شــدهاند.طبق اعالم دادستان آمريکا ،اجراي سياست جديد «مداراي صفر» موجب
خواهد شد تا وزارت امنيت داخلي ،همه پروندههاي مهاجرت غيرقانوني را به واحد تعقيب
جنايي ارسال کند.مطابق قوانين اياالت متحده ،بازداشت کودکان به همراه والدين آنها
ممنوع اســت ،به همين دليل از زمان شــروع طرح جديد ترامپ ،جداسازي کودکان از
ش پدرومادرهايشان بارها و بارها رخ داده است که باعث اعتراضات گسترده از سوي
آغو 
سازمان ملل و گروههاي حاميحقوق کودکان شده است.
اذعان دبيرکل ناتو:

اختالفاتبينآمريکاومتحدانش
وحدت رويه ناتو را با خطر مواجه ميکند

دبيــرکل ناتو در اظهارنظري تاکيــد کرد که وجود اختالفهاي عمــده بين آمريکا و
متحدانش در ناتو از قبيل «توافق هستهاي با ايران» ،اتحاد اين سازمان را تهديد ميکند.
به گزارش فارس ،دبيرکل سازمان پيمان آتالنتيک شمالي (ناتو) به وجود اختالفهاي
اساسي بين آمريکا و اعضاي اين سازمان اشاره کرد و اظهار داشت که اين موارد وحدت
رويه اين سازمان را تهديد ميکند.به نوشته خبرگزاري «اسپوتنيک» «ينس استولنبرگ»
دبيرکل ناتو در يادداشتي که در روزنامه انگليسي گاردين انتشار يافته است ،اظهار داشت:
«در سطوح سياسي ،اختالفهاي واقعي بين آمريکا و ديگر متحدان درباره مواردي چون
امور تجاري ،وضعيت اقليميو توافق هستهاي با ايران وجود دارد .اين اختالفها واقعي
است و يک شبه رفع نميشوند .هيچ کجا نوشته نشده که پيمان آتالنتيک شمالي براي
هميشــه رونق و پويائي دارد».براســاس اين گزارش ،دبيرکل ناتو تاکيد کرد متحدان
بايد درک کنند که اين ســازمان امنيت خــود را تضمين کرده و براي حفاظت از اتحاد
بايد تالش کند.ســازمان پيمان آتالنتيک شمالي با هدف دفاع جمعي پايهگذاري شد و
هماکنون بيست و نه عضو دارد .کشورهاي امضا کننده اين پيمان توافق کردهاند حمله
نظاميعليه يک يا چند کشــور عضو در اروپا يا آمريکاي شــمالي را به عنوان حمله به
تماميکشورهاي عضو تلقي کنند و به مقابله آن برخيزند.
نوبت دوم
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