
دولت انگلیس پس از توقیف نفتکش »استینا ایمپرو« 
از کشتی های انگلیسی خواست فعالً از تنگه هرمز عبور نکنند

وزیر خارجه انگلیس در گفت و گو با ظریف: 

برای برون رفت از این اوضاع باید اقدام کنیم و فقط حرف نزنیم

 ترامپ: بریتانیا متحد ما است  اما در این مورد
)حفاظت از نفتکش ها( توافق مکتوبی با انگلیس نداریم!

معاون فرهنگی سپاه: قدرتمندی اقتصادی با مقاومت حاصل می شودسخنگوی سپاه: کشتی انگلیسی را به درخواست سازمان بنادرو کشتیرانی توقیف کردیم

کارشناس اقتصادی: مسکن با توصیه سیاسیون ارزان نمی شود

مشاور رئیس مجلس: نفتکش انگلیسي عبور پرخطر و پرضرر داشته است

امریکایی   ها به سیاست  ترامپ در قبال کره شمالی مطمئن نیستند

عمومی کل سپاه با اشاره   سیاسی سخنگو و مسئول روابط 
به نقض قانون از سوی نفتکش انگلیسی و دخالت و حمایت 
ناوچه جنگی اسکورت این نفتکش از آن در ماجرای روز 
گذشته، تأکید کرد: در اعمال قانون و حاکمیت ملی در 
خلیج ف�ارس و تنگ�ه هرم�ز قاطعانه عم�ل می کنیم. 
به گزارش س��پاه نیوز، س��ردار س��رتیپ دوم پاس��دار 
رمضان شریف، س��خنگو و مس��ئول روابط عمومی کل 
سپاه پاس��داران انقاب اس��امی در تش��ریح چرایی و 
چگونگی توقی��ف نفتکش انگلیس��ی در عص��ر جمعه 
 )28 تی��ر( در تنگه هرمز اظهار کرد: نفتکش انگلیس��ی 
» Stena Impero «  تح��ت اس��کورت ناوچه جنگی 
بریتانیایی که با بی توجهی به قوانین و مقررات دریایی و 
در مس��یر معکوس در حال ورود به تنگه هرمز و برخورد 
احتمالی با کشتی های دیگر قرار داش��ت ، با درخواست 
سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، توسط یگان 
ش��ناوری منطقه یکم نیروی دریایی س��پاه توقیف شد. 
وی افزود : نفتکش انگلیس��ی برخاف قوانین و مقررات 
دریانوردی دس��تگاه موقعیت یاب خ��ود را خاموش و به 
جای حرکت به سمت ورودی خلیج فارس در تنگه هرمز 

از مس��یر خروجی در جنوب در حال ورود بود که پس از 
بی توجهی به هشدار  ها و تذکرات یگان دریایی سپاه و حتی 
مقاومت و نیز دخالت ناوچه جنگی نیروی دریایی سلطنتی 
انگلستان و به پرواز در آوردن دو فروند بالگرد و تاش برای 
بازداشتن تکاوران دریایی سپاه از اجرای مأموریت خود ، 
با قاطعیت و س��رعت عمل نیروهای خ��ودی متوقف و 
 برای بررسی  ها و اقدامات الزم قانونی به لنگرگاه ساحلی 

هدایت شد. 
 س��خنگوی س��پاه » رعایت دقی��ق قوانی��ن و مقررات 
بین المللی و دریانوردی توس��ط کلیه ش��ناور  هایی که 
قصد تردد در خلیج فارس و تنگ��ه هرمز دارند را ضامن 

حفظ امنیت و آرامش این منطق��ه راهبردی « توصیف 
و تصریح کرد: این قوانی��ن تنها اختصاص به این منطقه 
ندارد و در آبراه های دیگر جهان نیز جاری است و به طور 
طبیعی به دلیل حساس��یت های موجود ناشی از حضور 
تحریک کننده و غی��ر حرفه ای نیروه��ای فرامنطقه ای 
در این منطقه ، اعم��ال این قوانین از اهمیت بیش��تری 
برخوردار شده است. س��ردار شریف با هش��دار نسبت 
ب��ه رفتارهای متکبران��ه، تحریک کنن��ده و تهدید  آمیز 
برخی ش��ناورهای بیگانه و عدم تمکین رعایت مقررات 
بین المللی دریایی تأکید کرد: نیروی دریایی سپاه همراه 
با سایر نیروهای مس��لح، به نمایندگی از ملت ایران، در 
اعمال قوانین ج��اری بین المللی و نیز حاکمیت ملی در 
قلمرو های دریایی کش��ور در خلیج فارس و تنگه هرمز 
قاطعانه عمل کرده و اجازه نخواهند داد منافع و مصالح 
ملی و نیز امنیت این منطقه که یک مطالبه جهانی است 

با رفتارهای نامتعارف بیگانگان خدشه دار شود. 
سخنگوی سپاه در پایان یادآور شد: نفتکش توقیف شده 
انگلیسی هم اکنون در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی 
استان هرمزگان است و سیر مراحل رسیدگی قانونی و 

قضایی در جریان است. 

با مقاومت حاصل می شود.   فرهنگی قدرتمندی در بعد اقتصادی 
دس�تاورد مقاومت و هزینه ه�ای س�ازش را می توانیم به 
روش ه�ای مختل�ف در مناب�ر ب�ه م�ردم منتق�ل کنیم. 
سردار سرتیپ پاس��دار حس��ین نجات، معاون فرهنگی و 
اجتماعی س��پاه پاس��داران، گفت: در می��ان همه هیئات، 
هیئت رزمندگان اسام مبنایش این است که وجه انقابی 
و رزمندگی هیئت را بارز کن��د. منظور از وجه رزمندگی آن 
بخش از مسائل مذهبی هیئت هاست که می خواهد سیره 

ائمه اطهار)س( را با وضع موجود مقایسه کند.  
وی افزود: ما می توانیم وجه مبارزه با ظلم، فس��اد، انحراف و 
استکبار ستیزی نهضت امام خمینی )ره( را احیا کنیم که مورد 
نیاز این مقطع از انقاب اس��امی است. رسالت هیئت های 
رزمندگان و حتی دیگر هیئت   ها این است که ببینند در هر 
مقطع انقاب، نیاز پیش روندگی انقاب چیس��ت. باید این 

موضوعات را به شعر و آهنگ روز تبدیل کرد تا بتوان آنها را به 
جوانان منتقل نمود. 

سردار نجات در ادامه گفت: وقتی جوانان بتوانند هم سن و 
سال های شان را بیشتر به هیئت بیاورند، باید از آنها بیشتر 
استفاده کرد. محتوای منابر باید متناسب با نیاز سال جدید 
باش��د. اولین و مهم  ترین نیاز س��ال جدید مقاومت اس��ت. 
ما باید برای نس��ل ج��وان و مردم خودمان دس��تاورد های 
مقاومت و سازش را جا بیندازیم. بیان استدالل های عقایی 
و اس��تدالل های مقاومت می تواند به محت��وای هیئت غنا 
ببخشد. باید بگوییم که مقاومت باعث پیشرفت ما می شود و 
اگر سازش کنیم مردم مان فقیر می شوند. دستاورد مقاومت 
پیشرفت است. امریکایی   ها 20 سال چین را تحریم کردند. 
چینی   ها در واکنش به این اتفاق تصمیم گرفتند، به اقتصاد 
خودشان متکی باش��ند؛ امروز چین دومین اقتصاد بزرگ 
دنیاست. امریکا و غرب فقط و فقط به کشور   هایی که صاحب 

قدرت هستند، امتیاز می دهند. 
وی در پایان اضافه کرد: قدرتمندی در بعد اقتصادی با مقاومت 
حاصل می شود. دس��تاورد مقاومت و هزینه های سازش را 
می توانیم به روش های مختلف در منابر به مردم منتقل کنیم. 
بحث دیگری که الزم اس��ت در هیئت   ها بیشتر مورد توجه 
قرار بگیرد، بیانیه گام دوم اس��ت؛ در بیانیه گام دوم اولین و 
مهم  ترین موضوع��ی که مقام معظم رهبری الزمه ش��روع 
بیانیه دانس��تند، بحث امیددهی است. منابر ما باید سرشار 
از امید و آینده نگری پیش رو باش��د. ما 40 سال راه پر فراز و 
نشیب را خوب آمدیم؛ دستاوردهای بسیار زیادی داشتیم، 
پیشرفت های زیادی کردیم، دنیا را مقهور خودمان کردیم 
و به الگوی بسیاری از کشور   ها تبدیل شدیم. مسیر پیش رو 
مسیر بسیار روشنی است. این را باید به مردم منتقل کنیم. 
مسئله سوم، معنویت است؛ ما باید معنویت، اخاق، اخاص 

و توکل را به مردم منتقل کنیم. 

مسکن با اشاره به این   اقتصادی کارش�ناس اقتص�اد 
که س�وداگری بالی جان مسکن ش�ده است، گفت: 
واقعیت آن است که مسکن با توصیه ارزان نمی شود. 
افش��ین پروین پور در گفت وگو با خبرگزاری تس��نیم 
در واکنش به این مس��ئله ک��ه وزیر راه و شهرس��ازی 
اخیراً گفته مردم مس��کن نخرند تا ارزان ش��ود، اظهار 
ک��رد: اساس��اً در هی��چ کجای دنی��ا چنین چی��زی را 

 نمی بینیم که به جای انجام برنامه ها، مسئوالن به مردم 
توصیه کنند. 

وی ادام��ه داد: مش��کل اصلی بخش مس��کن کش��ور 
سوداگری است که خانه های خالی بخشی از آن است. 

وی تصریح کرد: راهکار کاهش قیمت مسکن نه توصیه 
بلکه دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات معامات 

مکرر، اخذ مالیات از خانه های خالی و...  است. 
کارشناس اقتصاد مسکن بیان کرد: با اخذ این مالیات ها، 

تقاضای سرمایه ای از بازار مسکن بیرون رفته و در این 
صورت شاهد افت قیمت  ها در این بخش خواهیم بود. 

پروین پور گف��ت: باید دولت هر چه س��ریع تر به بحث 
مالیات بر عایدی س��رمایه به خصوص در بخش مسکن 
ورود کند، راهکار مشخص است و فقط باید همت اجرای 

آن وجود داشته باشد. 
اخیراً وزیر راه و شهرس��ازی به مردم توصیه کرده خانه 

نخرند تا قیمت  ها افت کند. 

مش�خص ش�د،  اکث�ر   بین الملل در ی�ک نظرس�نجی 
شرکت کنندگان امریکایی مطمئن نیستند که سیاست 
شخصی رئیس جمهور امریکا در ارتباط با کره شمالی در 
نهای�ت به س�مت خل�ع س�الح اتم�ی س�وق بیابد. 
به گ��زارش پایگاه خبری هیل، بر اس��اس نظرس��نجی 
» Hill-HarrisX « مش��خص ش��د، ۵4 درص��د از 
امریکایی   ها می گویند، ب��اور ندارند ک��ه رابطه نزدیک 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امری��کا با کیم جونگ اون، 
رهبر کره شمالی در نهایت به خلع ساح اتمی این کشور 
منجر ش��ود. در حالی که ۳۱ درص��د گفته اند،  مطمئن 
هس��تند رویکرد ترامپ باعث می ش��ود تا کره شمالی از 
جاه طلبی اتمی خود دست بکشد. همچنین ۱۶ درصد 

دیگر گفتند که یا مطمئن نیستند یا نمی دانند چه اتفاقی 
می افتد. ش��رکت کنندگان در این نظرسنجی در میان 
خطوط حزبی و درباره این مسئله دچار دودستگی شدند. 
70 درصد از دموکرات  ها گفتند، آنها نس��بت به رویکرد 
ترامپ مطمئن نیس��تند در حالی که تنها ۳۵ درصد از 
جمهوری خواه��ان چنین نظری را داش��تند. همچنین 
بیش از نیمی از حامیان کاندیداهای مستقل یا به عبارتی 
۵۶ درصد،  طرف دموکرات  ها را گرفته و می گویند، رابطه 
شخصی ترامپ در نهایت به خلع ساح اتمی کره شمالی 
منجر نمی شود. این نظرس��نجی در بحبوحه مذاکرات 
خلع س��اح اتمی بین امریکا و کره ش��مالی انجام شده 
است. دولت ترامپ در حال فش��ار آوردن بر کیم جونگ 
اون برای دست کشیدن از تسلیحات اتمی یک بار برای 

همیشه اس��ت اما تاکنون، رهبر کره شمالی هیچ گامی 
در راستای انجام خلع س��اح برنداشته و دو کشور هنوز 
هم به توافقی دس��ت نیافته اند. به جای آن، کره شمالی 
آزمایش های موشک بالستیک خود را از اوایل سال جاری 
میادی و برای نخستین بار از 20۱7 از سر گرفت. ترامپ 
این آزمایش های جدید را کم اهمیت ش��مرده و تأکید 
می کند، عجله ای برای دستیابی به توافق خلع ساح اتمی 
با کره شمالی ندارد. او دائماً به روابط شخصی اش با رهبری 
کره شمالی اشاره دارد و از آن به عنوان تحولی مثبت برای 
سیاست خارجی خودش یاد می کند. درست همین چند 
روز پیش، ترامپ بار دیگر به روابط دوس��تانه اش با کیم 
جونگ اون اشاره کرد و گفت: رهبری کره شمالی از دیدار 

من در جریان آخرین نشست در ژوئن خوشحال شد. 

يادداشت هاي امروز

پرورش میلیشیا برای تمام فصول
رسولسنائیراد

2

آثار همگرايي نرخ ارز آزاد و نیما
مهرانابراهیمیان

4

روایت 2 طنزپرداز از دیدار 2/5ساعته با رهبر انقالب 

 آقا گفتند در طنز 
انقالبي و خوش برخورد باشید

  عباس احمدي، شاعر طنزپرداز: به نظر من در شرایط کنوني 
صرف حدود دو ساعت زمان از سوي رهبر انقاب براي شاعران 
ارزشمند است. رهبر انقاب در این دیدار به هجونویسي بر ضد 
دش��منان انقاب تأکید کرده و فرمودند: »دشمني 200ساله 
انگلیسي ها با ایران فرصتي را فراهم کرده و شاعران باید به این 

عرصه ورود کنند. |   صفحه 16

ويژه هاي جوان  

 2 اعتراف جالب از يك اصالح طلب
 حمله روزنامه حامي دولت به ائمه جمعه و 

صفحه 2نظامیان: كمتر حرف بزنید!

صفحات 15،4،1

آئین وداع با شهید »امیرسرلشکرحسین ادبیان« - محسن عطايي - فارس

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
یک شنبه  30 تیر 1398   -    18 ذی القعده1440
سال بیست و یکم- شماره 5704 - 16 صفحه

قیمت: 1000  تومان
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 روحاني: رشد 30 درصدي 
اجاره بها امیدوار کننده است!

چشم آموزش و پرورش کور شد ! هندورابی »دری« را حاال بسازید

رئیس جمهور از عملکرد رسانه ها در اعام اجاره بها انتقاد کرد 
و رشد اجاره  خانه را امیدوارکننده دانست!

در حالي که هنوز دادگاه بانک س��رمایه به اتمام نرس��یده اس��ت، 
سرپرست آموزش و پرورش مدیر مرکز حراس��ت  این وزارتخانه و 
بازرس ویژه صندوق ذخیره فرهنگیان را شتاب زده و چراغ خاموش 

برکنار کرد | صفحه 3 صفحه 4

اشاره به توقیف نفتکش   سیاسی مشاور رئیس مجلس با 
انگلیس�ي در تنگه هرمز گفت: در آبراهه بین المللي 
عبور بي خط�ر و بي ضرر جایز اس�ت. ای�ن نفتکش 
انگلیس�ي عب�ور پرخط�ر و پرضرر داش�ته اس�ت. 
منصور حقیقت پور در گفت وگو با خبرگزاري میزان، با بیان 
اینکه توقیف نفتکش انگلیسي مقابله به مثل نبوده است، 
افزود: این نفتکش عاوه بر اینکه محیط زیست در آن ناحیه 

را آلوده کرده است، همچنین به جاي عبور از مسیري که 
برایش تعیین شده بود در مسیر معکوس حرکت کرده است. 
مانند خودرویي که در اتوباني باید شمال به جنوب حرکت 

کند اما عکس این مسیر ر اطي کند. 
مشاور رئیس مجلس خاطرنش��ان کرد: قطعا پلیس هاي 
منطقه شامل سپاه و سازمان امور بنادر و کشتیراني ایران 
مراقب هستند و نفت کش هایي که بخواهند خاف جهت 
حرکت و یا قوانین را نقض کنند، دستگیر کرده و سرجاي 

خود مي نشانند. حقیقت پور گفت: این دولت هاي مستکبر 
200-۳00 س��ال اس��ت در این منطقه غارتگري کردند 
و کسي جلوي شان را نگرفته اس��ت ولي امروز جمهوري 

اسامي جلوي آنها مي ایستد. 
وي در پایان تصریح کرد: تا وقتي انگلیسي ها پاسخ درستي 
به این اقدامات پرضررشان ندهند و التزام ندهند که در آینده 
اگر خواستند از منطقه عبور کنند عبورشان بي خطر خواهد 

بود، این کشتي مهمان ما در بندرعباس خواهد بود. 

دلیران تنگه

فرزند ضیاءالدین دری در گفت و گو با »جوان«: حدود شش سال پیش بود که پدرم سفري به جزیره هندورابي 
در نزدیکي جزیره کیش داشت. در آنجا دوست پدرم گورستاني بسیار قدیمي را نشان داد که گویا متعلق به 
نیروهاي هندي بود که در جنگ کشته شده بودند.  پدرم تصمیم گرفت فیلمنامه اي را درباره رئیسعلي دلواري 
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 نفتکش انگ�لیسی جم�عه شب درح�الی که ناوچه جنگی نیروی دریایی سلطنتی 
آن از  حمایت  برای  انگلیسی  بالگرد  فروند  دو  و  می کرد  اسکورت  را  آن   انگلیس 
  به پرواز درآمدند، به دلیل تخلف از مقررات حمل و نقل دریایی با هلی بورد تکاوران سپاه

توقیف و به بندرعباس منتقل شد


