
كارلوس تاوارس اعتراف كرد
 ضربه بزرگ به »پژو« در پي خروج از ايران

اهدای نشان خادمی امام رضا )ع( به نیروهای عملیاتی سرنگونی  پهپاد امريکايی يک نفتکش خارجی در تنگه هرمز ناپديد شد

درخواست تل آويو از مسکو درباره حزب اهلل

قطرستیزی بحرين و امارات 
مديرعامل گروه خودروسازي  پ�ژو- س�يتروئن از كاهش   اقتصادی
۱۲/8 درصدي فروش اين شركت در نيمه نخست سال ۲۰۱۹ 
ميالدي خبر داد و گفت كه اين افت فروش عمدتاً ناش�ي از 
خ�روج از ب�ازار اي�ران و افت ف�روش در چين بوده اس�ت. 
به گزارش خبرگ��زاري مهر ب��ه نق��ل از فرانس پرس، 
»كارلوس تاوارس« گفته اس��ت كه با وجود رش��د 0/3 
درصدي فروش محصوالت گروه پژو- سيتروئن در اروپا، 
كاهش فروش 1/9 ميليون دس��تگاه از محصوالت اين 
گروه طي شش ماه گذشته بيش از همه متأثر از كاهش 
قابل توجه تقاضاي مؤثر در بازار چين و همچنين خروج 

از بازار ايران بوده است.  بر اين اساس، توقف فروش رسمي 
محصوالت پژو- س��يتروئن در بازار ايران به دليل اعمال 
تحريم هاي امريكا عليه صنعت خودروسازي اين كشور به 
همراه افت 29/3 درصدي فروش در بازار امريكاي التين 
و س��قوط 62/1 درصدي خريد محصوالت اين گروه در 
بازار چين از جمله عوامل اصلي محدود شدن بازار جهاني 

پژو- سيتروئن بوده است. 
گروه پژو- سيتروئن)PSA( متشكل از خودروسازي هاي 
پژو، س��يتروئن، اوپل، دي اس و واكس هال اس��ت. افت 
تقاضا در بازار چين در حالي است كه سازمان آمار ملي 
چين روز دوشنبه اعالم كرد كه رشد اقتصادي اين كشور 

در س��ه ماهه دوم س��ال جاري ميالدي ب��ه 6/2 درصد 
كاهش يافته كه پايين ترين رقم طي 2۷ س��ال گذشته 

به شمار مي رود. 
كارشناسان اقتصادي فشار افزايش تعرفه واردات كاالهاي 
چيني به امريكا را علت اصلي كاهش رشد توليد ناخالص 
داخلي چين اعالم كرده اند. در همين حال، دونالد ترامپ، 
رئيس جمهوري امريكا با انتشار توئيتي نسبت به اين خبر 
واكنش نشان داد و نوشت، هزاران شركت در حال ترك 
چين هس��تند و به همين دليل است كه چين خواستار 
توافق با اياالت متحده ش��ده و از شكستن توافق اوليه با 

امريكا پشيمان است. 

سپاه پاسداران به همراه   ایران فرمانده ني�روی هوايی 
چهار ت�ن از نيروهای نظامی كه در س�رنگونی پهپاد 
متجاوز امريکايی به حريم هوايی كشور نقش مستقيم 
و عملياتی داشتند، ضمن تشرف به حرم مطهر رضوی 
و زي�ارت مضج�ع ش�ريف حض�رت ثامن الحج�ج 
علی بن موسی الرضا عليه الس�الم، به دريافت نشان 
خادم�ی اي�ن آس�تان مق�دس مفتخ�ر ش�دند. 
توليت آس��تان قدس رضوی در مراس��م اه��دای حكم 
خادمی حضرت رضا)ع( ب��ه نيروهای نظامی كه موجب 
س��رنگونی پهپاد متجاوز امريكايی شدند، »تشخيص و 
عمل بهنگام « را مهم  ترين ويژگ��ی حركت غرورآفرين 
 نيروهای نظامی كش��ورمان در س��ركوب تج��اوز اخير 

دانست. 
 حجت االس��الم مروی پ��س از اهدای نش��ان خادمی 
به اين نيروهای نظام��ی، با تقدير از زحم��ات نيروهای 
مس��لح در حفظ عزت و اقتدار و كيان مل��ی و با تجليل 
از عملي��ات غرورآفري��ن س��رنگونی پهپ��اد متج��اوز 
گفت: اي��ران اس��المی مزيّن ب��ه نام مب��ارك حضرت 
علی بن موسی الرضا عليه السالم است و نيروهای نظامی 
كشور افتخار می كنند كه با تمام وجود از مرزهای پهناور 

 كشوری كه زير س��ايه نام مقدس آن حضرت قرار دارد، 
پاسداری می كنند. 

وی با ي��ادآوری 12 تير س��ال 136۷ و جناي��ت امريكا 
در هدف ق��رار دادن هواپيمای مس��افربری ايران گفت: 
شما توانس��تيد با انجام وظيفه و عمل دقيق و بهنگام به 
مأموريت خود عليه متجاوز، به طرف مقابل كه جز زبان 
اقتدار چيز ديگری را نمی فهم��د، اين واقعيت را متذكر 
ش��ويد كه دوران »بزن در رو« تمام شده است و اگرچه 
جمهوری اس��المی آغاز كننده درگيری نخواهد بود، اما 
در مقابل هرگونه تجاوز در هر سطح، با اقتدار، بی درنگ، 

بدون مالحظه و در همان سطح پاسخ خواهد داد. 
توليت آس��تان قدس رضوی ادامه داد: امروز جنگ ما با 

جبهه استكبار جنگ نظامی نيست، بلكه در نبرد اراده   ها 
قرار داريم و به فضل الهی همچنانكه تا امروز نيز اينگونه 
بوده است تحت هدايت های رهبر شجاع و مقتدر انقالب 
اسالمی، و بصيرت و عزم راس��خ مردم مؤمن و انقالبی، 
و آمادگی و هوش��ياری كامل نيروهای نظام��ی، از اين 
چالش، فرصت های بزرگی به نفع پيش��رفت ملت ايران 

خلق خواهد شد. 
در اين مراسم كه فرمانده نيروی هوايی سپاه پاسداران به 
همراه چهار تن از نيروهای نظامی كه در سرنگونی پهپاد 
متجاوز امريكايی به حريم هوايی كش��ور نقش مستقيم 
و عملياتی داش��تند، مفتخر به دريافت نش��ان خادمی 
آستان قدس شدند، حجت االسالم والمسلمين مروی، 
»تشخيص و عمل بهنگام « را مهم  ترين ويژگی حركت 
غرورآفرين نيروهای نظامی كشورمان در سركوب تجاوز 
اخير دانست و افزود: اين روحيه بايد در همه گلوگاه های 
مديريتی كشور به ويژه در بخش مسائل اقتصادی حاكم 
باشد، چرا كه دشمن امروز يک جنگ تمام عيار اقتصادی 
عليه ملت ايران به راه انداخته است و همه مسئوالن بايد 
در مقابله با نفوذ، تروريس��م و تجاوز اقتصادی همچون 
مجاهدان عرصه نظامی، به شكل انقالبی، جهادی، علمی 

و بهنگام عمل كنند. 

يک نفتکش اماراتی به نام   بین الملل منابع غربی ادعا می كنند 
» رياح « چند روز پيش، هنگام عبور از تنگه هرمز مسير 
خود را تغيير داده و سپس ارس�ال اطالعات مربوط به 
مختص�ات جغرافياي�ی خ�ود را متوقف كرده اس�ت. 
»واشنگتن پست « بر اس��اس داده های ردگيری دريايی 
گزارش داد نفتكش »رياح « كه زير پرچم پاناما حركت 
می كند، روز    شنبه ارسال موقعيت خود را متوقف كرد و 
آخرين بار در نزديكی ساحل جزيره قشم ايران در تنگه 
هرمز حضور داشته است.  مشخص نشده است برای اين 

نفتكش چه اتفاقی افتاده است. 
»رياح « از بندر شارجه به س��مت بندر فجيره امارات در 
حركت بود كه به طور ناگهانی به س��مت آب های ايران 

تغيير مسير داده و رفته رفته متوقف شده است. 
آسوش��يتدپرس روز سه   ش��نبه در اين باره گزارش داد: 
اگرچه فعاًل مش��خص نيس��ت برای نفتكش اماراتی كه 
با پرچم پاناما حرك��ت می كرد چه اتفاق��ی افتاده، اما با 
گذش��ت چند روز از توقف ارس��ال اطالعات مختصات 
جغرافيايی از س��وی اين تانكر نفتی، احتمال گم شدن 
آن رو به افزايش اس��ت. بنا بر اين گزارش، تغيير مسير 
اين نفتكش پس از س��اعت 23 روز    ش��نبه گذش��ته به 
وقت محلی اتفاق افتاده است. به نوشته آسوشيتدپرس، 
نفتكش ۵۸ متری )190 فوت( ري��اح معموالً از دوبی يا 
شارجه به سمت ساحل غربی امارات حركت می كرد و با 
 گذشتن از تنگه هرمز به بندر فجيره در ساحل شرقی اين 

كشور می رفت. 

كريستينا گيبس��ون، س��خنگوی ناوگان پنجم نيروی 
دريايی امريكا كه در بحرين مس��تقر اس��ت بدون آنكه 
جزئياتی ارائه كند گفت از گزارش   ها درباره اين موضوع 

آگاه است. 
كاپيتان »رانجي��ت راج��ا« از ش��ركت »رفينيتيو « به 
آسوشيتدپرس گفته اس��ت كه اين نفتكش در سه ماه 
گذشته كه اطراف امارات در رفت و آمد بوده، دستگاه های 
ردياب��ی خود را خام��وش نكرده بود و اين يک هش��دار 

است.
يک مقام امارات��ی كه نخواس��ت نامش فاش ش��ود به 
آسوش��يتدپرس گفته اس��ت: »نفتكش مفقود شده در 
اختيار يا در خدمت امارات نيست و پيام امدادخواهی هم 

ارسال نكرده است.«

س�ازمان تلويزيون�ی رژي�م صهيونيس�تی اع�الم 
ك�رد، تل آوي�و ب�رای جلوگي�ری از تقوي�ت نف�وذ 
ايران در س�وريه دست به دامن مس�کو شده است. 
 رسانه های رژيم صهيونيستی مدعی شدند، اين رژيم از 
روسيه درخواست كرده در زمينه دور كردن حزب اهلل از 

جوالن تالش كند. 
سازمان پخش راديويی و تلويزيونی رژيم صهيونيستی 
روز سه   شنبه اعالم كرد: تل آويو از مسكو درخواست كرده 
اقداماتی را كه پيشتر برای جلوگيری از استقرار ايران در 
منطقه اتخاذ كرده،  اجرايی كند. در ادامه اين گزارش ادعا 

شده؛ اطالعات چهار ماه پيش نشان می دهد نيرو  هايی 
از حزب اهلل در بخش س��وری جوالن با هدف آنچه ايجاد 
زيرساخت های تروريستی ناميده شده، مستقر شده اند. 

تالش های اسرائيل در اقدامات حزب اهلل وقفه ايجاد كرد 
اما نتوانس��ت به آن پايان دهد و به همين دليل تل آويو 

خواستار مداخله مسكو شده است. 
مقامات متعدد رژيم صهيونيس��تی بار  ها از حضور ايران 
و حزب اهلل در س��وريه ابراز نگرانی كرده   ان��د و با لحنی 
التماس گونه خواهان خروج آنها هستند. مقامات مختلف 
روسيه هم در پاسخ بار  ها اعالم كرده  اند حضور ايران در 

سوريه به درخواس��ت دولت اين كش��ور صورت گرفته 
و قانونی اس��ت. در همين ارتباط، اخيراً ماريا زاخارووا، 
سخنگوی وزارت امور خارجه روس��يه، شايعات درباره 
پيشنهاد واشنگتن و تل آويو درباره خروج ايران از سوريه 
را مضحک  توصيف كرد. زاخارووا به شبكه خبری الجزيره 
گفت، ش��ايعات برخی رس��انه   ها درخصوص پيشنهاد 
امريكا و رژيم صهيونيستی درباره به رسميت شناختن 
دولت س��وريه به رياست بشار اس��د مقابل تعهد روسيه 
برای خارج ك��ردن نيروهای ايران از س��وريه مضحک و 

غيرجدی است. 

وزي�ر خارج�ه بحري�ن گفت كه افش�اگری ش�بکه 
الجزيره درباره اقدامات پنهان منامه، در واقع قسمت 
جديدی از سلس�له توطئه های كش�وری س�ركش 
عليه بحرين و امنيت و ثبات سراس�ر منطقه اس�ت. 
به گزارش س��ايت النش��ره، خالد بن احمد بن محمد آل 
خليفه، وزير خارجه بحرين روز سه   شنبه ادعا كرد: برنامه 
» آنچه پنهان شده بزرگ تر اس��ت « و دروغ   ها و اشتباهات 
فاحش موجود در آن بدون شک تأكيدی بر اين امر است كه 

» قطر بزرگ ترين خطر برای شورای همكاری خليج فارس 
است، زيرا تالش می كند رويكرد اين شورا را تضعيف، ميان 
اعضای آن فتنه ايجاد كرده و اتحاد ميان امت آن را از بين 
ببرد.« وزير خارجه بحرين تأكيد كرد: مقابله كش��ورهای 
عضو اين شورا با اقدامات خصمانه قطر و اتخاذ همه اقدامات 
قاطع عليه دوحه ضرورت دارد. وی در ادامه گفت:»شورای 
همكاری خليج فارس بايد دوحه را ملزم كند پاسخ شفافی 
به » مطالبات عادالنه كشورهای محاصره كننده « ارائه كرده 

و توافقنامه   هايی را كه امضا كرده اس��ت، اجرايی كند تا به 
اين ترتيب شورای همكاری خليج فارس پا برجا مانده، از 
دستاوردهای خود حفاظت كند و در راستای منافع كشور  ها 
و ملت شان رشد و توسعه روز افزونی داشته باشد«. همچنين 
وزير مش��اور در امور خارجه امارات، يک روز پس از انتشار 
گزارش افش��اگر الجزيره درباره ارتباط بحرين با القاعده، 
قطر را مورد هجمه قرار داد و اين كش��ور را به توقف آنچه 

»بچه بازی سياسی« خواند، دعوت كرد. 

تقدير از عوامل سريال گاندو - محمد مهدي صافي - جوان

روز گذشته رهبر معظم انقالب 
در دي��دار ائمه جمعه سراس��ر 
كش��ور در دو بخش، س��خنان 
مهمي را بي��ان فرمودند كه اگر 
تنها به بخش اول اين سخنان كه 
در واقع نقشه راه جديد امامان 
جمعه و شوراي سياست گذاری 
ائمه جمعه است، توجه داشته 
باشيم، در همان نگاه اول بيش 
از 20 محور را مي توان احصا كرد 
كه بايد مبناي عمل اين شبكه گسترده و تأثيرگذار كشور در 

گام دوم انقالب باشد |  صفحه ۲

سر مقاله

حسن رشوند

كارشناس سياسی

 نماز جمعه  زمینه ساز 
استقرار گفتمان هاي عالي

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
چهارشنبه  ۲6 تير ۱3۹8   -    ۱4 ذی القعده۱44۰
سال بيست و يکم- شماره 57۰۱ - ۱6 صفحه

قيمت: ۱۰۰۰  تومان

 منابع غربی مدعی شدند  يک نفتکش خارجی 
در آب های ايران ناپديد شد و به هيچ پيامی پاسخ نمی دهد 

يک نفتکش خارجی در تنگه 
هرمز ناپديد شد

همين  صفحه

دالر و سکه با خودرو در سراشیبی
دالر به كانال ۱۱هزار تومان و سکه به كانال 3ميليون تومان عقب نشست. همزمان خودرو و مسکن كاهش قيمت را تجربه كردند

حمله نشد چون به ترامپ گفته  بودند 
ایران پاسخ می دهد

   وزير خارجه تلويحاً سخنان جمعه شب دبيركل حزب اهلل را تأييد كرد كه گفته بود:» ارسال 
نامه ايران به واشنگتن برای هدف قرار دادن مواضع امريکايی ها، سبب توقف حمله امريکا شد.« 
ظريف كه حصار »شش چهارراه نيويورک« او را برای ضد امريکايی شدن مصمم تر كرده است، 
سخنان ترامپ را تأييد می كند كه ۱۰ دقيقه با جنگ فاصله داشتيم ولی گفت دليل منصرف شدن 
ترامپ اين بود كه »به او گفته شده بود اگر اقدامی عليه ايران انجام دهند، ايران نيز اقدامی را 
در دفاع از خود انجام می دهد.«  ظريف هشدار داد كه »ايران  به راحتی از كنار وقوع يک حمله 

نظامی نخواهد گذشت.« | صفحه ۱5

دزدی دریایی انگلیس خبیث بی پاسخ نمی ماند
کاهشتعهداتبرجامیایرانقطعاًادامهمییابد

دل بریدن از بیگانگان کشور را  به جوشش آورد

  رهبر معظم انقالب در ديدار ائمه جمعه سراس��ر كشور:پيگيري مشكالت مردم با چهره باز و 
گشاده، اجتناب از رفتن به سمت صاحبان ثروت و قدرت و افراد چرب زبان، و مراقبت از نزديكان 

و فرزندان، از موارد مهم در سلوك عملي ائمه جمعه است 

   افزايش مراجعه دستگاه هاي دولتي به جوانان مبتكر، فعال و خوشفكر از جمله نتايج دل بريدن 
از بيگانگان است. استمرار جوشش دروني به فضل الهي به استغناي واقعي ايران عزيز از بيگانگان 

منجر خواهد شد |  صفحه ۲ 

پایان رضوي، آغاز طبري »گاندو«  بايکوت شدني نيست
   احسان قاضي زاده هاشمي، نماينده مجلس و عضو شوراي نظارت بر صداوسيما 
در مراسم تقدير از عوامل سريال »گاندو«: هيچ منعي نبايد برای  بازپخش اين 
سريال به وجود بيايد.  ما اين قضيه را هم در مجلس و هم در شوراي نظارت بر صدا 

و سيما پيگيري مي كنيم | صفحه ۱6

 واردات 2میلیون یورو 
کابل برق  به جاي استنت قلب!

   فس�اد س�ازمان يافته به جاهايي نفوذ كرده 
 و سرمايه هاي اجتماعي به دليل وجود برخي افراد 
فزون خواه تحت تأثير قرار گرفته است | صفحه 3

   بازداشت تعدادي از كاركنان سازمان 
غذا و دارو، اكبر طبري و يک دوتابعيتي و 
صدور رأي دادگاه هاي ريخته گران و هادي 
رضوي از مهم ترين اخبار ديروز سخنگوی 

قوه قضائيه بود | صفحه 3

اقتصاد سنتی شما مقابل 
جوانان نخبه  يک درصد هم 

شانس پيروزی ندارد 
   س�تاری: م�ا ام�روز در كش�ور پژوهش�گاه هايي 
داري�م ك�ه ۲ ه�زار و 5۰۰ هيئ�ت علم�ي دارن�د ي�ا 
 پژوهش�گاه هايي را داش�ته ايم ك�ه ط�ي دو، س�ه س�ال 
۲ تا 3 هزار ميلي�ارد تومان براي آنها هزين�ه كرده ايم، اما  

خروجی نداشته اند!

هشدار معاون علمي رئيس جمهور به اتاق بازرگاني
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