
  س�پاه هرگز متقاضي كار اقتصادي نبوده اس�ت. ما به درخواست دولت ها و با 
اصرار آنها و بدون اينكه به بسياري از تعهدات خود در قبال سپاه عمل كنند، وارد 
عرصه سازندگي شديم. نمي شود كه آقايان كارهاي سخت را با كمترين منافع به 

سپاه واگذار كنند و به پروژه هايي كه سپاه مي سازد افتخار كنند، اما در مقابل و 
در حالي كه هزاران ميليارد تومان بابت پروژه ها بدهكارند عليه سپاه با بي انصافي 

حرف بزنند. | صفحه 2 

فرمانده کل سپاه: دولت بدون تفنگ 
تحقير و تسليم دشمن مي شود

رهبر معظم انقالب در خطبه هاي نماز عيد فطر با تأكيد بر حفظ وحدت و انگيزه انقالبی مردم:

آتش  به  اختيار به معنی بی قانونی، فحاشی، طلبكار كردن مدعيان پوچ انديش و مديون كردن جريان انقالبی كشور نيست

»آتش  به  اختيار« يعنی كار فرهنگی خودجوش و تميز

   برخي مس�ئوالن س�يما همچنان بر طبل مخالفت 
مي كوبند و ب�راي كم ك�ردن هزينه س�ريال به جرح 
و تعديل فيلمنام�ه مي پردازند و از ك�م كردن برخي 
معجزات حضرت موس�ي س�خن مي گويند. احساس 
مي كنم اين ممانعت ه�ا و موانع را ديگ�ر نمي توان به 
حساب بي خيالي ها گذاشت بلكه به وضوح پيداست 

كه با برخي اغراض آلوده است | صفحه 9

يادداشت هاي امروز

آقای روحانی سال 92 حرف ديگری می زديد! 
 وحیدحاجیپور

4

آخر اين راه به تركستان است!
دنیاحیدري

13

دام تل آويو– رياض براي ترامپ 
احمدكاظمزاده

15

سپاه رقيب دولت و بخش خصوصي نيست 
عباسحاجينجاري

2

گفت و گوی »جوان«  با حجت االسالم بصير سلحشور

 مشکل آقایان
 با معجزات موسی)ع( است!

۳۶ سال از حمله تروريستي به حضرت 
آيت اهلل خامنه اي و شهداي هفتم تير گذشت

ايران با 17 هزار شهيد
بزرگ ترين قرباني
حوادث تروريستي

2

گزارش »جوان« از مقاومت وزارت نفت 
درباره تبعات امضاي قرارداد كرسنت

یك  تنه 
براي »یك« دالل

12

 آب معدنی 20  هزارتومانی
 از فرانسه وارد شد!

12

گفت وگوي »جوان« با امير حاج رضايي

تأثير صعود
 بايد  در زيرساخت ها 
و فوتبال پايه ديده شود

۶

بخش هايي از فرمان منع صدور ويزا براي ايرانيان
و اتباع 5 كشور مسلمان ديگر اجرايي مي شود

مهر تأیيد دیوان عالي امریکا 
بر فرمان ایران ستيزي ترامپ

15

حذف 4 سکانس
 »زیر پاي مادر« را 

خالي  کرد

1۶

گزارش »جوان« از پايان غيرمتعارف 
و عشق مثلثي خليل كبابي، رخساره و آتنه

وزير امور خارجه جمهوري اسالمي ايران روز دوشنبه در نشست  ساالنه »شوراي روابط خارجي اروپا« در برلين، بر ضرورت وجود   جهان
ي�ك مجمع امنيت�ي منطق�ه اي در خليج ف�ارس ب�راي ترويج گف�ت وگو تأكي�د كرد. 
محمدجواد ظريف ظريف در اين نشست به بررسي ريشه هاي مش��كالت و ناامني در منطقه 
خاورميانه و شمال آفريقا پرداخت و خاطرنشان كرد: اين منطقه گرفتار مشكالت ساختاري، 
عدم تقارن در اندازه، ثروت و جمعيت است و عدم توانايي كشورهاي منطقه در پرداختن به نياز 
مردم براي مش��اركت در زندگي ملي منجر به واكنش هاي خشونت آميز جوانان مي شود. وي 
افزود: اميدواري شخصي يكي از اجزاي مهم ثبات اجتماعي و بين المللي است و نااميدي منجر 
به نفرت مي ش��ود. ظريف با بيان اينكه امنيت قابل خريدن نيست و سياست خارجي يك كاال 
نيست، يادآورشد: قراردادهاي تسليحاتي به معناي مشاركت نيست. وي همچنين با رد گفتمان 
ترويج شده از سوي عربستان سعودي مبني بر مقصر جلوه دادن ديگران، گفت: اين نوع برخورد 
شبيه گفتمان داعش است. وزير امور خارجه كشورمان افزود: گفتمان نفرت و حذف در منطقه ما 
مي تواند به سراسر جهان صادر شود و فجايعي فراتر از تصورات شما ايجاد كند. ظريف همچنين 
در اين نشست گفت: توافق هسته اي ايران به اين علت موفق شد كه براي همه يك پيروزي بود و 
ما بايد اهميت طرز تفكر مبني بر حاصل جمع مثبت را به ياد داشته باشيم. وي خاطرنشان كرد: 
در مسئله هسته اي ما درگير يك بازي باخت - باخت با امريكا بوديم تا اينكه با مشاركت فعال 
اروپا توانستيم مش��كل را باز تعريف كنيم. وزير امور خارجه كشورمان بر اهميت نقش آفريني 
اروپا در ترويج گفت وگو در خاورميانه تأكيد كرد و گفت: اتحاديه اروپا نمي تواند به بهاي شكست 

ديگران به فكر پيروزي باشد و اين مسئله اي است كه ايران به خوبي از آن آگاه است. 

بن سلمان، »بن نايف« را 
بازداشت خانگي كرد

ظريف: گفتمان عربستان و داعش يكي است

برخي منابع گارد سلطنتي عربستان فاش كرده اند به    جهان
نيروهاي گارد سعودي دستور داده شده به طور پيوسته 
در كاخ محل اس�تقرار محمد بن نايف وليعهد عزل شده سعودي مستقر باشند. 
به گزارش تسنيم، برخي منابع گارد سلطنتي سعودي به پايگاه الخليج الجديد 
گفته اند كه اين امر به احتمال زياد به معناي اقدام براي تحت بازداش��ت خانگي 
قرار دادن محمد بن نايف اس��ت. اين خبر حدود يك هفته بعد از فرمان سلمان 
بن عبدالعزيز شاه سعودي منتشر شده كه او در اين فرمان، محمد بن نايف را از 
وليعهدي عزل و فرزندش محمد بن سلمان را به جاي وي به واليتعهدي تعيين 
كرد كه ناظران و كارشناسان منطقه از آن به كودتاي نرم ياد كردند. غانم الدوسري 
شخصيت بارز مخالف بارز سعودي مقيم لندن در صفحه خود در شبكه اجتماعي 
توئيتر نوشت: يك منبع بلندپايه در اداره بازپرسي كل با من تماس گرفت و به من 
گفت همان طور كه قطري ها را فريب داده اند، بن نايف را نيز فريب دادند؛ به گونه اي 
كه ش��اه س��عودي بن نايف را احضار كرد و به وي گفت: »ما اسناد ضبط شده اي 
داريم كه نشان مي دهند تو خيانتكار هستي.« وي افزود: شاه سعودي به بن نايف 
گفت كه »بي سروصدا تو را بركنار مي كنم.« بن نايف در پاسخ گفت كه »هرطور 
صالح مي دانيد.« شاه سعودي هم به بن نايف گفت كه »برو در آن اتاق با محمد 
بيعت كن«. الدوس��ري افزود: به محض اينكه بن نايف با محمد بيعت كرد و فيلم 
مراسم بيعت را گرفتند؛ بن نايف را گرفته تحت بازداشت خانگي قرار دادند و كسي 
نمي داند كه االن كجاست. صفحه »العهد الجديد« در شبكه اجتماعي توئيتر نيز 
كه محافل تصميم گيري در عربس��تان را از نزديك رصد مي كند، روز پنج شنبه 
نوش��ت: محمد بن سلمان دس��تور بازداشت خانگي پنج ش��اهزاده و شماري از 
افسران وزارت كشور عربستان را صادر كرده است زيرا آنها بعد از عزل محمد بن 
نايف وليعهد و وزير كشور سعودي، همچنان با وي در تماس بوده اند. در اقدامي 
موازي، وليعهد جديد س��عودي عادل الجبير وزير خارجه س��عودي را به دليل 
عملكرد ضعيف در جلب نظر كشورهاي اروپايي براي حمايت از موضع عربستان 
عليه قطر توبيخ كرد. »مجتهد«، كاربر مشهور شبكه هاي اجتماعي كه به دليل 
افشاگري هايش درباره خاندان سعودي شهرت يافته است، در شبكه اجتماعي 
توئيتر نوشت: محمد بن سلمان وليعهد س��عودي از »مواضع ابري« كشورهاي 
اروپايي ناراحت است. اين كاربر كه در صفحه توئيتري خود حدود يك ميليون و 
800هزار مراجعه كننده دارد، افزود: بن سلمان از صف آرايي نكردن كشورهاي 
اروپايي در كنار او )عليه قطر( به شدت ناراحت است و الجبير را توبيخ كرده زيرا از 
نظر او قطر از نظر ديپلماتيك توانسته است پيروز شود. وي همچنين فاش كرد: 
محمد بن سلمان دستور اجراي كمپيني تبليغاتي در توئيتر را براي آماده كردن 

افكار عمومي براي روابط علني با اسرائيل داده است. 

گردهمايي ۳۱ كشوردر تهران براي حل معضل گرد  وغبار 

محصوالت داخلي بازار را از ميوه هاي قاچاق ربودند

دبي�ر علم�ي كنفران�س  بين الملل�ي مقابل�ه ب�ا   جامعه
گردوغب�ار ته�ران جزئي�ات برنامه ه�اي فن�ي و 
كارشناس�ي اي�ن كنفران�س را اع�الم ك�رد. 
دبير كميته علمي كنفرانس بين المللي گردوغبار تهران 
گفت: س��ابقه اين كنفرانس به قطعنامه چهارم سازمان 
ملل متحد درباره گردوغبار برمي گردد كه در بند هفتم آن 
آمده سازمان ملل بايد با همكاري جمهوري اسالمي ايران 

سميناري درباره مسئله گردوغبار برگزار كند. 
سعيد متصدي افزود: بعد از اين قطعنامه و از چند ماه پيش  
دعوت از كشورها به اين كنفرانس را آغاز كرديم و تا اين 
لحظه 31 كشور از جمله حدود 14 وزير در اين كنفرانس 
حضور خواهند داشت و سازمان هاي بين المللي، آژانس ها 
و نهاده��اي ملل متح��د همچ��ون UNDP ،UNEP  و 
UNDESA نيز در آن شركت مي كنند. از مقامات نيز در 
سطح معاون دبير كل سازمان ملل متحد در اين كنفرانس 
حضور دارند و در كش��ور خودمان نيز رياست جمهوري 

افتتاحيه آن را برگزار خواهد كرد. 

وي تأكيد كرد: اين كنفران��س از دو ديدگاه در بحث هاي 
علمي بستر مناسبي است؛ يكي ديدگاه سياستگذاري و 
كشورها كه در بخش اول كنفرانس در اين راستا گفت وگوي 
وزرا را خواهيم داشت و مسئوالن بلندپايه كشورها درباره 
مسائل همكاري هاي منطقه اي و بين المللي و فعاليت هاي 
موردنظر براي مقابله با گردوغبار مذاكره خواهند كرد. به 
اين ترتيب يك فرايند خ��وب همكاري هاي بين المللي و 
منطقه اي را خواهيم داشت كه در دو پنل صورت مي گيرد و 
بيشتر هم تالش مي كند همكاري و هماهنگي بين كشورها 

را به وجود آورد كه اين بخش مهمي از كنفرانس است. 
معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست 
اضافه كرد: رويكرد دوم علمي است و دو برنامه عمده در 
اين راس��تا به پنل هاي تخصصي اي كه برگزار مي ش��ود 
بيشتر به موضوع منابع و منشأ گردوغبار در جهان و منطقه 
مي پردازد و پايش، پيش بيني و هشدار را در نظر مي گيرد. 
همچنين به بحث انتقال فناوري و نوآوري هاي مرتبط با 
بحث گردوغبار در منطقه و دنيا توجه داريم و شيوه هاي 
مقابله با گردوغبار و تكنولوژي هاي جديد را به اش��تراک 

مي گذاريم.  متصدي افزود: بحثي هم درباره تأمين منابع 
مالي فعاليت ها داريم و روش هايي كه براي فعاليت هاي 
عمده تثبيت كانون هاي گردوغبار را كه به كار مي آيد، به 

بحث خواهيم گذاشت. 
وي تأكيد كرد: همكاري ه��اي نزديك منطقه اي از ديگر 
مواردي است كه دنبال مي كنيم يك پنل هم اختصاص 
دارد به اث��رات گردوغبار بر اجتماع و اقتصاد كش��ورها و 
اثرات نامطلوب گردوغبار بر جوامع انس��اني را بررس��ي 
مي كند. اينها كلياتي اس��ت كه با صاحبنظران جهان در 
موضوع گردوغبار به بحث مي گذاريم و نظراتشان در بيانيه 

كنفرانس جمع بندي و ارائه خواهد شد. 
دبير كميته علمي كنفرانس بين المللي گردوغبار تهران 
تصري��ح كرد: برنام��ه بازدي��دي براي اي��ن متخصصان 
گذاشته ايم تا از فعاليت هاي جمهوري اسالمي ايران در 
مناطق درگير با گردوغبار به ويژه خوزستان آگاه شوند. 
پايلوت هايي كه در كاشان براي مقابله با گردوغبار نيز انجام 
داده ايم در كنار كانون هاي گردوغبار خوزستان و اثرات آنها 

به اين متخصصان نشان مي دهيم. 

رئيس اتحاديه فروشندگان  مي�وه و تره ب�ار گف�ت: با   اقتصادي
افزاي�ش ورود ميوه هاي داخل�ي به ب�ازار، فروش 
نمونه هاي واردات�ي آنها كه به ص�ورت قاچاق وارد 
كش�ور مي ش�وند به ش�دت كاه�ش يافته اس�ت. 
حس��ين مهاجران، رئيس اتحاديه فروش��ندگان ميوه 
و تره بار در گفت وگو با ايلن��ا، در خصوص قيمت ميوه 
تابستاني در بازار اظهار كرد: از آنجايي كه تقريباً همه 
جاهاي كش��ور محصوالتش��ان به بازار رس��يده است 
قيمت ها متعادل شده است و دو نوع ميوه اي كه قيمت 
باالتري دارد به خاطر هزينه برداش��ت اين محصوالت 
اس��ت.  وي افزود: آلبالو كيلويي 2 هزار تومان بوده در 
حالي كه هزينه برداشت آن هزار و 800 تومان است و 
گيالس هم به همين صورت قيمت باالتري نس��بت به 
ميوه هاي ديگر دارد. باقي ميوه ها هم تنها 10 درصد كه 
سوپر محسوب مي شود، گران تراند، اما ميوه هاي ديگر 

داراي قيمت متعادل هستند و كاهش قيمت بيشتر از 
اين به صالح كشاورز نخواهد بود و سرمايه اش را از دست 
مي دهد.  مهاجران در رابطه با باال بودن قيمت پياز خاطر 
نشان كرد: محصول پياز اصفهان در برخي شهر ها هنوز 
به دست نيامده است. تا كنون تنها دزفول تأمين كننده 
پياز كشور بود اما حاال اصفهان هم با وسعت باالي خاكي 
كه دارد به اين جرگه پيوس��ته است. مدت كوتاهي كه 
محصول تمام شهرهاي اين استان برداشت شود، قيمت 
بازار متعادل خواهد شد.  وي با اشاره به كاهش فاحش 
قيمت صيفي ج��ات تصريح ك��رد: صيفي جات قيمت 
بسيار پاييني دارند، هندوانه بسيار مرغوب حدود 300 
تا 400 تومان و نوع متوسط آن از 100 تا 200 تومان 
به فروش مي رسد. طالبي از كيلويي هزار و 800 تا 800 
تومان، ملون از كيلويي1500 تا 500 و خربزه از كيلويي 

2 هزار و 500 تا 100 در بازار خريد و فروش مي شود. 
رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و تره بار در خصوص 

ميوه هاي قاچاق در بازار تش��ريح كرد: چهار نوع ميوه 
وارداتي قاچاق در كش��ور وجود دارد كه با شروع فصل 
تابستان و توليد مكفي داخلي مردم كمتر به سراغ آنها 
مي روند. انگور شيلي كه كيلويي 35 هزار تومان بود در 
حال حاضر با 15 هزار تومان هم ديگر خريده نمي شود 
و دليل آن توزيع انگور ياقوتي به بازار است كه محصول 
داخلي فروش انگور وارداتي را به صفر رساند. ما بيشترين 

تنوع توليد انگور را در كشور داريم. 
وي در پايان افزود: سيب فرانسوي در بازار وجود دارد، 
اما با ورود س��يب گالب از ش��هريار و بروج��رد به بازار 
فروش، اين سيب هم با كاهش رو به رو شده است. يك 
نوع گالبي وارداتي از چين اس��ت كه تا برداشت گالبي 
شهريار در بازار رونق خواهد داشت. ديگر ميوه وارداتي 
قاچاق آووكادو است كه در كش��ور وجود ندارد، اما به 
خاطر تنوع ميوه هاي تابستاني اين نوع ميوه با كاهش 

قيمت و كاهش شديد فروش مواجه شده است. 

در حاشيه ديدار عيدانه مسئوالن و سفراي کشورهاي اسالمي با رهبر انقالب

   سياسي

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
چهار شنبه 7 تير 1۳9۶   -    ۳ شوال 14۳8
سال نوزدهم- شماره 512۳ - 1۶ صفحه
قيمت در استان تهران و البرز:500تومان

ساير استان ها: ۳00 تومان
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