
روزنامه فرانسوی لوموند: ائتالفی که عربستان در جنگ یمن تشکیل داده  رو به فروپاشی است

سیاست غلط دولتي، تولید را زمینگیر کرده است

  اعتراض�ات س�ازمان یافته انجمن ه�ا و نظام 
پزش�کي شهرس�تان ها به اجراي قانون  از کدام 

اتاق فرمان هدایت مي شود؟

  در ح�ال حاضر دو برابر میانگین جهاني خانه 
خال�ي در کش�ور داریم؛ داش�تن 5 ت�ا 6 درصد 
خانه هاي خالي در هر کش�ور طبیعي و یك نیاز 

است، اما 10 درصد مقداري زیاد است

  به دلیل همزمانی عید قربان با مراسم مذهبی 
»تیشا بِآو « یهودیان، شهرک نشینان صهیونیست 
به مسجد االقصی یورش بردند که در نتیجه آن، 
درگیری های ش�دیدی به وقوع پیوست. جنبش 
حماس هم با خط قرمز خواندن مس�جداالقصی، 
از فلسطینی    ها خواس�ت برای دفاع از این حرم 

شریف وارد عمل شوند

  پس از رسمیت دادن به همجنس بازان از سوي 
دولت اوباما حاال یك همجنس باز 92 ساله رئیس 

جایزه سینمایي اسکار شد

پول ویالهاي باستي هیلز 
هست اما پول تولید نه !

ایران 2 برابر میانگین 
جهاني خانه خالي دارد

فراخوان فلسطينيان 
 براي دفاع 

از قدس شريف

 عطش اسکار 
 براي رسمیت  دادن 

به فرقه همجنس بازان 

 سفر درمانی شیخ زکزاکی 
به هند

 تاخت و تاز عجيب پزشكان 
بر سر يك كارتخوان! 
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سپرده ۲۲ ميليارد دالري ايران نزد بانك های خارجي در پايان سال ۲۰۱۸

به دنبال تعرض صهیونیست ها به مسجداالقصي اعالم شد
فراخوان فلسطينيان براي دفاع از قدس شريف

مادورو: آماده ايستادگی برابر امريکا هستيم

سفر درمانی شيخ زکزاکی به هند 

فروش »کوله پشتی های ضد گلوله « در امريکا سه برابر شد

کسب ۱۴مدال در المپيادهاي »کامپيوتر« و »نجوم و اخترفيزيك«

بانك تسویه حساب هاي    اقتصادی
بین الملل���ي می��زان 
سپرده هاي ایران نزد بانك ها و مؤسسات مالي 44 کشور 
دنیا در پایان سال 201۸ را بیش از 22میلیارد دالر اعالم کرد. 
به گزارش تسنيم، بانك تسويه حساب هاي بين المللي 
در جديدترين گزارش خود اعالم كرد ميزان سپرده هاي 
ايران نزد بانك ها و مؤسس��ات مالي خارج��ي در پايان 
سه ماهه چهارم 2018 برابر با آذر 97 بالغ بر 22/4ميليارد 

دالر بوده است.  
از كل س��پرده هاي اي��ران ن��زد بانك ه��ا و مؤسس��ات 

مالي خارجي در پايان س��ه ماهه چه��ارم 2018 بالغ بر 
15ميليارد دالر نزد بانك هاي خارجي و 7/4 ميليارد دالر 
نزد مؤسسات مالي غيربانكي قرار داشته است.  از سپرده 
7/4 ميليارد دالري ايران نزد مؤسسات مالي غيربانكي 
5/7 ميليارد دالر نزد مؤسسات مالي غيربانكي و بقيه نزد 

مؤسسات غيرمالي بوده است. 
بر اس��اس اين گزارش تعهدات اي��ران در برابر بانك ها و 
مؤسسات مالي خارجي در پايان سه ماهه چهارم 2018 
بالغ بر 1/7 ميليارد دالر بوده است. از اين رقم يك ميليارد 
دالر مربوط به تعهدات ايران در برابر بانك هاي خارجي 

بوده و 0/7 ميليارد دالر نيز شامل تعهدات ايران در برابر 
مؤسسات مالي غيربانكي بوده است. 

از تعهدات 0/7 ميليارد دالري ايران در برابر مؤسس��ات 
مال��ي غيربانكي 0/5 ميلي��ارد دالر در برابر مؤسس��ات 
غيرمال��ي و بقي��ه در برابر مؤسس��ات مال��ي غيربانكي 

بوده است. 
 مقر اصلي بانك تسويه حساب هاي بين المللي در شهر 
»بازل« در س��وييس مي باش��د و گزارش هاي آن تحت 
عنوان »بانكداري بين المللي و تحوالت بازار مالي« چهار 

بار در سال منتشر مي شود. 

ب�ه دلی�ل همزمانی عی�د قربان ب�ا مراس�م مذهبی 
»تیشا بِآو « یهودیان، شهرک نش�ینان صهیونیست 
به مس�جد االقصی یورش بردن�د ک�ه در نتیجه آن، 
درگیری های ش�دیدی به وقوع پیوس�ت و نیروهای 
پلیس صهیونیستی نیز با شلیك گاز اشك آور اقدام به 
سرکوب نمازگزاران کردند که طی آن دهها نفر زخمی 
شدند؛ اقدامی که واکنش تند گروه های مقاومت را به 
دنبال داشت و جهاد اس�المی طی بیانیه ای خواستار 
تشدید انتفاضه و مقاومت به عنوان تنها گزینه برای 
شکست اشغالگران صهیونیست شد. جنبش حماس 
هم با خط قرمز خواندن مسجداالقصی، از فلسطینی    ها 
خواست برای دفاع از این حرم شریف وارد عمل شوند. 
حرم شريف مسجداالقصی روز يك    ش��نبه بار ديگر شاهد 
درگيری های ش��ديدی ميان نيروهای امنيتی اس��رائيل با 

فلسطينيان بود. نزديك به 100 هزار نفر از مردم فلسطين 
در نماز عيد قربان در مسجداالقصی شركت كردند اما بيش 
از هزار و 700 شهرک نش��ين صهيونيس��ت تحت حراست 
شديد پليس به مسجداالقصی يورش آوردند كه به درگيری 
با فلسطينی    ها منجر ش��د. به گزارش شبكه العالم، با شروع 
نماز عيد قرب��ان، يگانی از نيرو های نظامی اش��غالگران كه 
مقابل » باب المغاربه « مستقر شده بودند، با يورش ناگهانی، 
راه را برای ورود مأمورانی كه لباس شخصی به تن داشتند و 
شهرک نشينان مسلح باز كردند. نمازگزاران فلسطينی نيز با 
سر دادن شعار     هايی بر پايبندی خود به قدس شريف و حق 
فلسطينی     ها در مسجد االقصی تأكيد كردند. اين درگيری     ها 
همزمان با عيد قربان و روز مذهبی تيشا بِآو )نهم ماه عبری 
»آو«( كه يهوديان آن را روزه می گيرند، آغاز شد. به گزارش 
روسيا اليوم، در جشن های اس��المی، مسجد االقصی برای 

بازديد غيرمس��لمانان معموالً تعطيل است، اما امسال عيد 
قربان با روز مذهبی نهم ماه عبری »آو « مصادف شده است و 
صهيونيست    ها برای عبادت وارد صحن مسجداالقصی شدند. 
از نمازگزاران در مسجد االقصی خواسته شده بود پس از پايان 
نماز، مسجداالقصی را ترک نكنند تا مانع از ورود غيرقانونی 
احتمالی شهرک نش��ينان صهيونيس��ت به آنجا شوند، اما 
نظاميان رژيم اش��غالگر برای متفرق كردن فلسطينی ها، از 
گاز اشك آور و گلوله های پالستيكی استفاده كردند. فيلم    ها 
و تصاوير منتشر شده، نشان می دهد كه به دليل حجم زياد 
استفاده از گازهای اشك آور، دود غليظی اطراف مسجداالقصی 
را پوشانده است. هالل احمر فلسطين اعالم كرد كه در اين 
درگيری    ها تعدادی از نمازگزاران زخمی شده اند اما به تعداد 
دقيق زخمی    ها اش��اره ای نكرد. برخی گزارش    ها از زخمی 

شدن 14 فلسطينی حكايت دارد| بقیه در صفحه15

 رئیس جمهور ونزوئال در جمع ه�واداران خود اظهار 
داش�ت که کش�ورش از تهدیدهای امپریالیس�تی 
بیمی ندارد و آماده ایستادگی در برابر امریکا است. 
به رغم تالش های امريكا برای براندازی دولت قانونی ونزوئال، 
نيكوالس مادورو، رئيس جمهور ونزوئال بار ديگر بر تداوم 
پايداری كشورش مقابل فشارهای واشنگتن تأكيد كرد. به 
نوشته وبگاه »راديو هاوانا«، نيكالس مادورو يك     شنبه شب 
در جمع هواداران خود كه به مناسبت »روز جهانی اعتراض 

به امريكا« به خيابان      ها آمده بودن��د، گفت:»ونزوئال آماده 
مقاومت برابر امريكاست«. مادورو همچنين خووان گوايدو، 
رهبر مخالفان ونزوئال را دشمن كشور لقب داد و تأكيد كرد 
كه ونزوئال از تهديدهای امپرياليستی بيمی ندارد. مادورو در 
سخنرانی خود تأكيد كرد كه ونزوئاليی      ها اجازه نخواهند داد 
كه كسی آنها را تحقير كند، زيرا آنها خود را از نظر روحی و 
سياسی آماده كرده اند تا قدرت خود را به نفع مردم ونزوئال 
به كار گيرند. رئيس جمهور ونزوئال در خاتمه افزود: »كاخ 

سفيد از قدرت اقتصادی دالر و بانك های امريكايی برای 
باج خواهی از جهان و تحميل سلطه جهانی خود استفاده 
می كند«. هزاران نف��ر از مردم ونزوئال روز يك     ش��نبه در 
محكوم كردن اق��دام جديد امريكا عليه دول��ت ونزوئال و 
در حمايت از نيكالس م��ادورو، در كاراكاس پايتخت اين 
كش��ور تظاهرات برپا كردند. ونزوئاليی      ها ضمن سر دادن 
ش��عار     هايی در محكوميت مداخالت امريكا پالكارد     هايی 

در دست داشتند. 

  بین الملل سفر درمانی شیخ زکزاکی، 
رهبر شیعیان نیجریه از روز 
دو    ش�نبه با نظارت دولت این کش�ور در هند آغاز  شد. 
به گزارش پايگاه العهد، هواپيمايی كه ش��يخ زكزاكی را 
منتقل خواهد كرد، برای زمان كوتاهی در امارات توقف 
می كند. نظاميان ارتش نيجريه در آذرماه س��ال 94 در 
يورشی وحشيانه به محل سكونت رهبر جريان اسالمی 
نيجريه، 2هزار نفر را كشته و هزاران نفر ديگر را زخمی 

كرده و شيخ زكزاكی و همسرش را نيز دستگير كردند. 
 هشدار پزشکان ۷ کشور به شرایط بحراني شیخ 

184پزشك ايراني و غيرايراني در نامه اي درباره شرايط 
بحراني شيخ زكزاكي هشدار دادند. 

184پزش��ك ايراني و غيرايراني در نامه اي با اش��اره به 
ش��اخص هاي حياتي و معاينات باليني رهبر ش��يعيان 
نيجريه، درباره فراگير شدن مسموميت سربي در خون 
و بافت هاي بدن ش��يخ ابراهيم زكزاكي هشدار دادند و 

تأكيد كردند، وي بايد هرچه زودتر به يك بيمارس��تان 
تخصصي منتقل شود.  

نام��ه اي��ن پزش��كان اه��ل هن��د، لبن��ان، ع��راق، 
افغانس��تان، پاكس��تان، س��وريه و ايران به چهار زبان 
انگليس��ي، عرب��ي، اردو و فارس��ي خط��اب ب��ه دولت 
نيجريه نوش��ته ش��ده و از اين كشور خواس��ته هرچه 
 س��ريع تر ش��يخ زكزاك��ي را ب��ه بيمارس��تان مجه��ز  

منتقل كنند. 

  بین الملل ب�ه دنب�ال تیراندای های 
مرگبار اخیر در امریکا و با 
توجه به فصل بازگشایی مدارس، اینك والدین امریکایی 
برای فرزن�دان خود کوله پش�تی  ضدگلوله می خرند. 
افزايش خش��ونت    ها در مدارس امري��كا، نگرانی والدين 
دانش آموزان را در پی داش��ته است. ش��بكه »سی ان ان « 
روز يك    شنبه در گزارشی در اين زمينه و بررسی 10 سال 
تيران��دازی در مدارس امريكا، به افزاي��ش اين حوادث در 
مدارس و اينكه هيچ گروهی در اين كش��ور از اين حادثه 
در امان نيس��ت، اشاره كرد. بر اس��اس اين گزارش، اينك 
اوليا به جای خريد لباس های »مرد عنكبوتی « يا اسباب 

بازی های »هلو كيتی« در پی خريد لباس های ضد گلوله 
برای حفظ جان فرزندان خود هس��تند و به همين دليل 
فروش البس��ه ضد گلوله از جمله »كوله پشتی های ضد 
گلوله « با افزايش ناگهانی 200 تا ۳00 درصدی مواجه شده 
است. سه شركت مطرح در اين صنعت گفته اند كه فروش 
كوله پش��تی های ضد گلوله در فصل بازگشايی مدارس و 
بعد از تيراندازی های مرگبار در امريكا افزايش يافته است. 
اينك قيمت اين كاال بين 1۶0 تا 490 دالر اس��ت. استيو 
نرمور، مديرعامل شركت »تافی پكس « در اين زمينه گفت 
كه حدود 95 درصد مشتريان اين شركت والدين و پدر و 
مادربزرگانی هستند كه اين كيف های ويژه را برای بچه های 

خود خريداری می كنند. وی از افزايش حدود ۳00 درصدی 
فروش كوله پش��تی ضدگلوله طی هفته گذشته خبر داد. 
تيراندازی های مرگبار هفته گذشته در امريكا دهها كشته و 
مجروح برجای گذاشت. تنها در دو مورد از اين تيراندازی     ها 
در شهرهای »اِل پاسو« و »ديتون« بيش از ۳0 نفر كشته 
و دهها تن زخمی ش��دند. آزادی حمل س��الح در امريكا 
موجب شده س��االنه چند ده هزار نفر در حوادث مرتبط با 
سالح در اين كشور جان خود را از دست بدهند. با روی كار 
آمدن »دونالد ترامپ« رئيس جمهور امريكا كه از حاميان 
آزادی حمل سالح است، شمار تيراندازی     ها در امريكا روند 

افزايشی يافته است. 

  اجتماعی دانش آم�وزان ایراني در 
جهان�ي  المپیاده�اي 
 »کامپیوت�ر« و »نج�وم و اخترفیزی�ك« موف�ق 
ب�ه کس�ب 14 م���دال رنگارن���گ ش��دند. 
عنايت ساالريان، معاون مركز اس��تعدادهاي درخشان 
گف��ت: دانش آم��وزان ايران��ي در المپياده��اي جهاني 
»كامپيوت��ر« و »نجوم و اخترفيزيك« موفق به كس��ب 

14مدال رنگارنگ شدند. 
وي افزود: در المپياد نج��وم و اخترفيزيك دانش آموزان 
هفت نقره و سه برنز كسب كردند و در المپياد كامپيوتر 

يك طال و س��ه نقره به دست آوردند.  س��االريان اضافه 
كرد: در المپي��اد نجوم و اخترفيزي��ك، دانيال جالييان 
س��اماني، عليرضا حيدري، پانيذ حلواچي، امير محمد 
مارشال، علي مهرباني، مهيار دست مزدي و آريا همتيان 
موفق به كس��ب مدال نقره و همچنين راستين رسولي، 
 عليرضا كريم��ي و حميدرضا يعقوبي موفق به كس��ب 

مدال برنز شدند. 
وي افزود: در المپي��اد كامپيوتر مه��دي جعفري راويز 
موفق به كس��ب مدال طال و ارش��يا س��لطاني، كسري 
مظاهري و سيد مهرش��اد ميرمحمدي موفق به كسب 

مدال نقره ش��دند.  معاون مركز استعدادهاي درخشان 
و دانش پژوهان جوان گفت: امسال در المپياد كامپيوتر، 
تيم دانش آموزان ايران چهارم ش��د و اين در حالي است 
كه رتبه ايران در سال گذشته 14 بود. در المپياد نجوم 
و اخترفيزيك هم رتبه ايران در سال گذشته اول بود كه 

هنوز نتيجه اعالم نشده است. 
 وي تصري��ح كرد: المپي��اد جهاني »كامپيوت��ر« از 1۳ 
تا 20م��رداد در آذربايج��ان و المپياد جهان��ي »نجوم 
 و اخترفيزي��ك« از 10 ت��ا 20 م��رداد در مجارس��تان 

برگزار شد.
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همین صفحه

نماز عید سعید قربان در سراسر کشور - خبرگزاری فارس

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
سه شنبه  22 مرداد 139۸   -    11 ذی الحجه1440
سال بیست و یکم- شماره 5۷23 - 16 صفحه

قیمت: 1000  تومان

تيرخالص  به ائتالف ضد يمنی

کنکور 98 از بی عدالتی آموزشی پرده برداشت

   بین الملل

درگي��ری روزهای اخير كه بين نيروهای مورد حمايت عربس��تان و امارات 
رخ داده نش��ان از ش��كل گيری گس��لی جديد در جنگ بيش از چهار ساله 
اخير يمن اس��ت. در حالی كه برخی ناظران رويدادهای ش��ش روز گذشته 

را نشان دهنده تالش امارات برای تجزيه يمن می دانند، برخی ديگر، شكاف 
عميق ميان عربستان و امارات را مورد توجه قرار داده و بر فروپاشی ائتالف 

تأكيد می كنند | صفحه 15

سرپرست وزارت آموزش و پرورش: ۸5درصد قبولی های کنکور فقط از 6 استان هستند!
تحلیل آماري »جوان« از 6 سال اخیر نشان مي دهد دانش آموزان مدارس دولتي و غیرپولي نتوانسته اند شاخ کنکور را بشکنند

ه 3
فح

 ص
ما |

سی
داو

 ص
ري

گزا
بر

|  خ
ي 

اس
بلب

د 
حم

ا


