سخنگوی وزارت امور خارجه:

رهبر معظم انقالب:

الیحه FAFT

دانشجویانرا
امیدوار و خوشبین
تربیتکنید

مزایای بسیاری
برای ایران دارد

صفحه 2

صفحه 4

سهشنبه  22خرداد  12 1397ژوئن  27 2018رمضان  1439سال شانزدهم شماره 3974قیمت  1000تومان  12صفحه

آینده صنعت حمل و نقل هوایی کشور با
لغو قراردادهای ایرباس و بوئینگ در ابهام:

همکاری با شرکتهای
مستقل هواپیمایی
اولویت است
پس از خروج آمریکا از برجام بســیاری از رســانه ها از
احتمال به تعلیــق در آمدن قراردادهای تجــاری اروپا و
برخی کشورهای دیگر با ایران از جمله قراردادهایی که با
غولهای هواپیماسازی ایرباس و بوئینگ به امضا رسیده
بود،خبردادند.
ترامپ عالوه بر اعالم خــروج از معاهده برجام ،گفت
که تحریم های اقتصادی با شــدت بســیار بیشتری به
ایران باز خواهند گشــت که این تحریم ها صادرات نفت و
خرید تجهیزات نفتــی و قراردادهای خرید هواپیماهای
مسافربریوغیرنظامیرانشانهگرفتهاست.
شــرکت اروپایی ایرباس و بوئینگ آمریکا در مجموع
قراردادهایــی را بــه ارزش  ۴۰میلیارد دالر با شــرکت
هواپیمایی ایران ایر و آســمان به امضا رسانده بودند و قرار
بود هرکدام به ترتیب  ۱۰۰و  ۸۰فروند هواپیما را به ایران
تحویل دهند .استیون منوچین  -وزیر خزان ه داری ایاالت
متحده آمریکا -دقایقی بعد از سخنرانی ترامپ اعالم کرد
که پس از بازگشت تحریمهای اقتصادی علیه ایران ،مجوز
فروش هواپیماهای بوئینگ و ایرباس به ایران لغو خواهد
شد و این شرکت ها نیز تنها چندماه فرصت دارند تا به این
همکاریهاپایاندهند.
احتمال لغو قرارداد خرید هواپیماهای جدید و به روز
از ســوی بزرگترین غول های هواپیماسازی برای ناوگان
هواپیمایــی و حمل و نقــل هوایی ایــران میتواند خبر
ناخوشایندی محسوب شــود؛ چراکه در صورت تحویل
این هواپیماهای جدید ،ایرالین های ایران می توانستند
با افزایش خدمات و مســافران بینالمللی خود ،عالوه بر
افزایش درآمد و امنیت پروازی خود...
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عبداهلل ناصری در گفت و گو با

:

روحانی نه عقب میرود و نه استعفامیدهد
 Pاین روند تخریبها و توهینها و اتهام زنیها در دولت اصالحات نیز وجود داشت

انتخابات در محاق
 Pعالوی خواستار تشکیل دولت موقت شد

در این شرایط
ازدولتحمایتکنیم

آیت اهلل محسن غرویان
استاد حوزه و دانشگاه

با توجه به شرایط پیش آمده درعرصه سیاسی
و اقتصادی کشــور و خروج امریــکا از برجام لزوم
حمایت دولت از سوی ملت بیش از پیش احساس
می شود؛ چرا که در غیر اینصورت دچار اختالفات
داخلی شــده و به وضعیت بحرانــی که هم اکنون
پیش آمده دامن زده خواهد شــد .دالیل محکمی
نیز برای حمایت از دولت و پشــتیبانی از آن وجود
دارد .از جمله این که هم اکنون همگی ما شــاهد
شرایط نامنی که در منطقه وجود دارد هستیم.
به طور مثــال مردم کشــورهایی مانند یمن و
بحرین از ناامنی بســیاری برخوردارند .همچنین
در خصوص عراق و سوریه نیز که با جنگ و شرایط
بســیاری بدی که برای ان ها وجود دارد دســت و
پنجه نرم می کنند .اما به لطف الهی کشــور ما از
امنیت بســیار خوبی برخوردار اســت و اختالفات
داخلی شــدیدی در خصوص مســائل سیاسی و
اقتصادی نداریــم و اینها به این علت اســت که
دولت و کابینه ای بر ســر کار هســتند که با رای
اکثریت مردم انتخاب شده اند در حقیقت منتخب
مردم هســتند .بنابر این برای حفظ امنیت داخلی
ضرورت دارد تا از دولت حمایت کنیم.
نکته بعــدی که در این خصوص وجود دارد این
اســت که آمریکا و اروپا با خروج از برجام یکسری
تهدیدهایی خارجی بر اقتصاد ،سیاســت و ملت ما
به وجود آورده اند .اینجاســت که باید پشــتیبان
دولت باشیم تا دولت و وزارت امور خارجه بتوانند
برجام را ادامه دهند و موفق بــه ادامه همکاری با
کشورهای اروپایی شــوند تا حداقل مقابل بخشی
از تحریم ها گرفته شود و آن تحریم های شدیدی
که در ســال های گذشــته با ان مواجــه بوده ایم
باز نگردند .در این صورت خســارت های ایران نیز
توسط کشــورهای اروپایی تا حدی جبران شده و
منافع و مصالح کشور حفظ خواهد شد.
از ســویی نیز حفظ وحدت بنابــر آیات قرآن و
همچنیــن روایاتی کــه داریم از اوجــب واجبات
مسائل شــرعی اســت وحدت بین دولت و ملت و
همچنین وحدت میان احزاب مختلف می شــود.
تقویت اســام و حکومت دینی و نظام الهی مهم
ترین مصداق وحدت و وحــدت بین دولت و ملت
اســت .از این جهت مردم وظیفــه دارند به عنوان
یک وظیفه شرعی از دولت منتخب خود که با رای
اکثریت روی کار آمــده و همچنین مورد تنفیض
از ســوی رهبر جمهوری اســامی نیز قرار گرفته
حمایت کنند تا این عزت و ســربلندی برای ملت
ایران همچنان محفوظ بماند.
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دیداری که پس از  65سال تنش صورت میگیرد

همه چیز در باره مقدمات دوئل امروز در سنگاپور

کیم جونگ اون ،رهبر جوان  34ساله کره شمالی سه شنبه امروز
در حالی خود را برای مصاف با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا
برای به اصطالح آنچه که آمریکایی ها آنرا «اســتقرار صلح در شبه
جزیره کره» می نامند ،آماده می کند که رقیب او فردا وارد  72سالگی
خود می شود.
او قرار است امروزساعت 9صبح به وقت محلی در هتل کاپال جزیره
سنتوســا ســنگاپور رو در رو با این رقیب پیر و اما کارکشته تجاری
ماموریت سیاســی ملی را پیش ببرد که تاکنون سه نسل از خانواده
او یعنی «کیم»های کره شــمالی و  11رئیس جمهوری سیاسی کار
قبلیآمریکانتوانستهبودند،بهپایانرسانند.
اگرچه روابط میان رهبران آمریکا و کره شــمالی در بیش از یک
سال گذشــته همواره فراز و فرودهایی داشته است و اخبار مربوط به
برنامه ریزی این مذاکرات در سنگاپور که باالترین رتبه در حفظ نظم
و خدمات امنیتی و اطالعاتی را در میان کشورهای جهان دارد ،با ضد
و نقیض هایی همراه بوده است ،در هر صورت آنها سرانجام دیروز در
میعادگاه خود حاضرشدند تا شاید آن صلحی که هنوز با مالحظات
زیادی همراه است را تحقق بخشند.
هر دوی آنها که برای اولین بار بعد از  65سال در سطح رهبران دو
کشور با هم دیدار می کنند ،ظاهرا به سبب اشتیاق زیاد برای انجام این
ماموریت به اصطالح «صلحبانی شبه جزیره»  2 ،روز زودتر از دیدار
برنامه ریزی شده وارد این شهر شدند .
ورودرهبرکرهشمالیباهواپیمایچینی
ابتدا کیم جونگ اون با یک هواپیمای بوئینگ  747ایرچاینا و دو
هواپیمای دیگر که از جمله یکی از آنها باری بود و خودروی تشریفاتی
لیموزین او را حمل می کرد وارد فرودگاه چانگی شد.
وی که در این سفر کت و شــلوار خاکستری سبک«مائو» رهبر
کمونیســت های چین را بر تن داشت و توسط همسرش «ری سول
جو»« ،ری یونــگ هو» ،وزیر خارجه« ،کیم یونگ چول» دســتیار

ویژه رهبر و «کیم جو جونگ» خواهر کوچکترش که به تازگی نقش
سیاسی بزرگی را در مذاکرات صلح شبه جزیره کره بازی کرده است،
همراهی می شد تحت تدابیر شدید امنیتی وارد سنگاپور که یکی از
بزرگترین و حرفه ای ترین نیروهای امنیتی در جهان را دارد ،شد.
رهبر کره شمالی بالفاصله بعد از استقبال از سوی «ویویان باالک
ریشنام» وزیر خارجه و «اونگ یه گونگ چی» وزیر آموزش این کشور
با لیموزین مشــکی در خیابان های ســنگاپور که با پرچم های کره
شمالی مزین شده بودند به گشت زنی پرداخت و به سمت هتل مجلل
«سنت رجیس» محل استقرار خود رفت.
امــا نکته ای که کمتر رســانه ای بدان توجه کرده اســت این
بود که رهبر کره شــمالی که معموال با هواپیمای اختصاصی خود
«چمائی »1-ســفر می کند ایــن بار به دالیــل نامعلوم از جمله
امنیتی و شــاید مالی از اســتفاده از آن خــود داری کرد و با یک
هواپیمای چینی راهی سنگاپور شد.
هتلمحلاقامترهبرجوانکرهشمالی
البته هتل «سنت رجیس» ســنگاپور محل اقامت«کیم جونگ
اون» رهبر جوان کره شــمالی که اطالعات میهمانان آن نیز بسیار
محرمانه نگهداری می شود و هزینه پرداخت 6هزار دالر برای هر شب
است ،هزینه پرداخت آن پیشتر چند بار خبر ساز شده بود.
بر اساس برخی گزارش های رسانه ای ،یکی از مهمترین علت های
انتخاب ســنگاپور برای این دیدار تاریخی سران کشورهای آمریکا و
کره شمالی ،وجود محدودیت های گسترده قانونی علیه فعالیت های
رسانه ای و برگزاری تجمعات عمومی است که سبب می شود محیط
کنترل شده ای برای این دیدار فراهم شود.
البته سنگاپور که کشوری به واســطه اقتصاد قوی و ثروتمندی
است ،سال ها است بدون در نظر گرفتن مالحظات تحریمی سامان
ملــل متحد ،با پیونگ یانگ رابطه دیپلماتیک قــوی دارد و اتباع دو
کشور بدون روادید به کشورهای هم سفر می کنند.

البته «کیــم جونگ نام» برادر ناتنی رهبر کره شــمالی مدت ها
در ســنگاپور زندگی می کرد و بعد ها در فوریــه  2017در فرودگاه
کواالالمپور در مالزی ترور شد.
ورودرئیسجمهوریآمریکا
اما دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا که از ماموریتی ناموفق
از کبک کانادا محل برگزاری اجالس ســران گروه  7-باز می گشت،
مســتقیم با هواپیمای« یو اس ایر فورس »1-به ســمت سنگاپور
حرکت کرد و با  5،5ساعت تاخیر نسبت به ورود همتای کره شمالی
وارد سنگاپور شد.
ویکهتوسط«مالنیا»همشرش«،مایکپمپئو»وزیرامورخارجه،
«جان بولتون» مشــاور امنیت ملی« ،گجان کلی» رئیس ســتاد
کارکنان کاخ سفید و«سارا ســاندرز» سخنگوی کاخ سفید آمریکا
همراهی می شــد مورد استقبال ویویان باالکریشنان ،وزیر خارجه
سنگاپورقرارگرفت.
دونالدترامپ،رئیسجمهورایاالتمتحدهآمریکاترامپامسالبه
اجالس جی هفت دیرتر از همه رفت و زودتر از همه هم آن را ترک کرد
چرا که به گفته خودش همه تمرکزش روی اجالس روز ســه شنبه
خود با کیم جونگ اون ،رهبر کره شمالی در سنگاپور بود.
در ضمن رئیس جمهوری آمریکا را در این ســفر یک تیم چند
ده نفری از حقوقدانان ،کارشناسان سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی
همراهی می کنند که با یک هواپیمای اختصاصی وارد ســنگاپور
شده ،تا قبل از دیدار تاریخی رهبران آمریکا و کره شمالی ،نشست
های زیادی را از بدو ورود با کارشناســان کره ای ،ســنگاپوری و
چینی برای موفقیت این دیدار و حصول نتیجه مطلوب واشنگتن
از آن برگزار کنند.
دونالد ترامپ رو جمعه پیش از ســفر به کانادا و بعد به سنگاپور،
اعالم کرد  :نشســت ســنگاپور از یک فرصت بــرای گرفتن عکس
یادگاریبیشتراهمیتدارد.

وزارت اطالعات:

واعظی توضیح داد:
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دلیل عدم حضور رئیس جمهوردر جلسات مجمع

ســربازان گمنام امام زمان (عــج)  ۲۷نفر
از اعضای شــبکه تروریســتی که قصد جنایت
گسترده در ماه مبارک رمضان به ویژه شب های
قدر و روز قدس را داشتند  ،شناسایی و دستگیر
کردند.
وزارت اطالعات اعالم کرد :ســربازان گمنام
امــام زمــان (عج)  ۲۷نفــر از اعضای شــبکه
تروریســتی که قصد جنایت گســترده در ماه
مبارک رمضان به ویژه شــب هــای قدر و روز
قدس را داشتند  ،شناسایی و دستگیر کردند.
این افراد در راســتای اهداف استکبار ،قصد
ناامن ســازی ایران اســامی و اجرای عملیات
های تروریســتی در تهران و چند شهر مهم را
داشتند و با انتشار تصاویری در فضای مجازی،
ملت شــریف ایران اســامی را به انتقام و قتل
تهدید کرده بودند که با هوشــیاری ســربازان
گمنــام امام زمــان (عج) و همــکاری مقامات

قضایــی و نیروهای نظامــی و انتظامی به ویژه
پلیس فتا همگی آنان بازداشت شدند.
از این شــبکه تروریســتی مقادیر زیادی
سالح و مهمات شــامل چندین قبضه اسلحه
کالشــینکف ،کلت ،نارنجــک جنگی ،بمب
و تجهیزات ســاخت مواد انفجاری کشــف و
ضبط شده است.

رئیــس دفتــر رئیسجمهــور دربــاره
غیبــت رئیسجمهــور در جلســات مجمع
تشــخیص مصلحت نظام گفــت :روش آقای
رئیسجمهور برای حضور در جلسات مجمع
با گذشته فرقی نکرده است اما این روزها سر
ایشان بسیار شلوغ است.
ســید محمــود واعظــی در گفتوگــو با
ایلنا ،درباره حضــور نیافتــن رئیسجمهور
در جلســات تشــخیص مصلحت نظام گفت:
روش آقــای رئیسجمهور با گذشــته فرقی
نکرده اســت ،هم در این مجمع و هم مجمع
قبل به این دلیل که روزهای شــنبه ایشــان
برنامههایــی دارند که عمال بــه آن برنامهها
میپردازند ،امکان حضور در جلســات مجمع
فراهم نمیشود.
رئیس دفتــر رئیسجمهــور تاکید کرد:
این روزها آقای رئیسجمهور بســیار سرشان

شــلوغ اســت به هر حــال در مجمــع افراد
مختلفی هســتند و اگر زمانی هم الزم باشــد
آقای روحانی در ین جلسات شرکت میکند .
وی ادامه داد :در حــال حاضر برنامه آقای
رئیسجمهور همان گونه که گفتم با گذشــته
تفاوتی نکرده است اما مسائل مختلفی وجود
دارد که ایشان باید رسیدگی کنند.

ریاست جمهوری
ترامپ
یک دورهای
است

:
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سرنوشت اموال منصور آریا
چه شد؟

نماینده مردم رودبار در مجلس شــورای اســامی از
عملکرد ضعیف بانک ملــی در زمینه مدیریت اموال گروه
اقتصادیمنصورآریاانتقادکرد.
منوچهرجمالی،بااشارهبهفضایاقتصادیکشور،اظهار
داشت :سال های گذشته گروه اقتصادی امیر منصور آریا
در شهرستان رودبار سرمایه گذاری کردند که بعد از مدتی
با مشکل مواجه شــد ،در زمینه این سرمایه گذاری بانک
ملی به این گروه تســهیالتی پرداخت کرده بود که به ازای
تسهیالت تملک اموال گروه منصور آریا را در اختیار گرفت.
عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
شورای اســامی ادامه داد :آب معدنی داماش ،ام دی اف
شهرستان رودبار ،واحدهای ترابری از جمله ایمن ترابری
و و معدن شکافان در اختیار بانک ملی قرار گرفت؛ اما بانک
ملی در دو سال گذشته با تنبلی ،بی توجهی و رفتارهای غیر
مســئوالنه واحدها تولیدی و صنعتی را به سمت تعطیلی
برده اســت.نماینده مردم رودبار در مجلس دهم شورای
اسالمی با بیان اینکه در شــرایط اقتصادی کنونی انتظار
احساس مسئولیت از سوی بانک ملی می رود ،بیان داشت:
در دوسال اخیر بانک ملی وهلدینگ این بانک نه تنها اقدام
مفیدی نداشته که با اقدامات منفی که داشته باعث شده
واحد های تولیدی و صنعتی به محلی برای ســوء استفاده
برخی افراد قرار گیرد.
وی با بیان اینکه موضوع را بــا مدیر عامل بانک ملی و
وزیر اقتصاد در میان گذاشته اســت ،گفت :این مذاکرات
و مکاتبات تا امروز تاثیری نداشــته است در حالی که این
واحدها سرمایه های مردم و کشور است و به جای اینکه از
اموال مردم به نفع کشور استفاده شود و اشتغالزایی صورت
گیرد به نفع برخی افراد بهره برداری می شود.
جمالی در ادامه گفتوگو با خبرگــزاری خانه ملت ،با
تاکید براینکه وضعیت اقتصــادی واحد های تولیدی را از
مجاری قانونی دیگر پیگیری می کند ،اظهارداشــت :آب
معدنی داماش به دلیل ماشین آالت فرسوده باعث بیکاری
کارگران شده است این در حالی است که بخش خصوصی
حاضر به خرید این واحد تولیدی است.
این نماینده مجلس ادامه داد :بانک ملی با قیمت گذاری
غیر واقعی حاضر بــه واگذاری واحدها به بخش خصوصی
نیست ،بانک حتی قیمت گذاری دادگستری را نپذیرفته و
می خواهد واحدها را با قیمتی باالتر به فروش برساند تا به
سرمایهبیشتریدستپیداکند.
وی با بیــان اینکه ام دی اف رودبار نیز خاموش شــده
است ،بیان داشــت :دو سال است که بانک از زیر بار تعیین
تکلیف حساب ها شانه خالی می کند و از سوی دیگر پیگیر
رونق بخشیدن به این واحد ها نیست در حالی که باید طبق
قانون واگذاری ها را انجام دهد.
نماینده مردم رودبار در مجلس شــورای اســامی
تاکید کرد :موضــوع این واحدهای تولیــدی را از وزیر
اقتصاد پیگیــری خواهم کرد و از دیوان محاســبات و
سازمان بازرســی می خواهم به موضوع ورود کنند تا با
تعیین تکلیف این اموال وضعیت اشتغالزایی در منطقه
رودبار بهبود پیدا کند.

