
نيلي کارزار رانت 18ميليارد دالري را ادامه داد

  صحبت     ها درباره استيضاح ترامپ رئيس جمهور 
امریکا از هر موقع دیگری جدی تر است. همين که 
نشانه جدی  نيستم «  استيضاح  »نگران  گفته  او 
بودن استيضاح در فضای جدید کنگره ای است 
که تا یك ماه دیگر، دموکرات     ها اکثریت آن را در 

دست می گيرند

فايل صوتي جلسه 
دالر ۴۲۰۰ توماني را 

منتشر كنيد

 ترامپ:  
استيضاحم کنند 
شورش می شود

 سربه زيري ارز 
قيمت تجهيزات پزشكي را 

سر به زير نكرد!

 شتاب در رفع محروميت ها 
با افتتاح 2 هزار پروژه سپاه 

در سيستان و بلوچستان
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به تجهيزات پزشکي ارز 4200 توماني تعلق 
گرفته، اما قيمت این اقالم با نوسانات ارزي 

افزایش چشمگيري یافته است

انصاراهلل : بخش     هایی از یمن در اشغال انگلیس، عربستان و امارات است انتقاد روحاني از معاهده مربوط به گازهاي گلخانه اي
مي خواهند به بهانه گازهاي گلخانه اي جلوي توسعه ما را بگیرند

پایان مذاكرات صلح یمن با توافق بر سر كلیات

كمك قرارگاه خاتم به اتمام مسكن مهر 

گل محمدی: كی روش بگوید معیار دعوت شدن به تیم ملی چیست

صلح یمن با اشاره به اینکه   جهان رئيس هيئت ملی مذاکرات 
توجيهی برای حضور نيروهای خارجی در کشورش 
 وج�ود ن�دارد، گف�ت ک�ه بخش     های�ی از یم�ن در 
اش�غال انگلي�س، عربس�تان و ام�ارات اس�ت. 
به گزارش فارس، »محمد عبدالسللام « رئیس هیئت 
ملی یمن در مذاکرات صلح که در »استکهلم« در حال 
برگزاری است، با اشاره به استمرار مناقشات روی برگه 
برای حل و فصل سیاسی بحران یمن تأکید کرد که این 
هیئت تا به این لحظه به این یقین نرسللیده که از صلح 
در کشورش حمایت حقیقی می شود. وی سه     شنبه شب 
)11 دسامبر( در گفت وگو با شللبکه »المسیره« اظهار 

داشللت: هیئت ملی مذاکره کننده بللا تمام برگه هایش 
برای تحقللق امری ملموس به منظللور حل و فصل رنج 
ملت یمن، حاضر بود. عبدالسللام درباره پرونده اسللرا 
گفت که کمیته اسرا از همان آغاز مذاکرات در آمادگی 
کامل بللود اما پرونده هللای هیئت طللرف مقابل دارای 
نقص های زیادی بود. توافقنامه تبادل اسرا، تمامی اسرا 
حتی اسرای موجود در زندان های سعودی و اماراتی را 
شامل می شود و اصل توافق مذکور، بر این اساس بود که 
همه اسرای یک طرف در مقابل همه اسرای طرف مقابل 
آزاد شوند. ما اسامی اسرای در بند طرف مقابل را با تمام 
جزئیات و اینکه هر کدام در چه زندانی است، در دست 
داریم. وی درباره پیشنهادات سازمان ملل درباره اوضاع 

در اسللتان »الحدیده« گفت: طرف مقابللل به الحدیده 
تجاوز کرده اسللت. لذا باید به ویژگی های انسللانی این 
استان کامًا آگاه باشللد و هیئت ملی تمام توجیه های 
آنها را رد کرده است. رئیس هیئت مذاکره کننده یمنی 
درباره حضور نیروهای خارجی در یمن نیز هشدار داد 
و گفت: حضور نیروهای خارجی در یمن مخالف قانون 
اساسللی یمن و قطعنامه های شللورای امنیت است. تا 
زمانی که ما به دنبال ایجاد راهکاری سیاسی در کشور 
هستیم، حضور نیروهای خارجی در یمن هیچ توجیهی 
ندارد. مناطق اشغال شللده یمن تحت سیطره و کنترل 
بریتانیا، عربستان سللعودی و امارات است نه دولتی که 

آن را دولت قانونی یمن می نامند. 

برخ�الف روند ج�اري در   سياسي رئي�س جمه�ور دی�روز 
ميان دولتمرداني مثل ظریف، کالنتري و خانم ابتکار، 
تلویحا پيوس�تن به معاهده پاریس را ایجاد دردسر 
براي ملت ایران دانست. دیدگاه قابل تقدیري که الزم 
است همکاران نامبرده رئيس جمهور در دولت موضع 
صری�ح خ�ود را نس�بت ب�ه آن اع�الم کنن�د.   
به گزارش پایگاه اطاع رسللانی دفتر ریاست جمهوري، 
حسن روحاني روز گذشته در جلسه هیئت دولت با تأکید 
بر اینکه در دولت در هر بخشللي از مسئولیت هاي باال که 
از جوان ها استفاده شللد، دیدیم که این کار درست بوده 
اسللت و باید ادامه پیدا کند، تصریح کرد: همیشه به همه 
وزرا و معاونان توصیه کردم که حداقل تعدادي از معاونان 
و مشاوران شللان از خانم ها، جوانان و قومیت ها باشند که 
هر سلله مورد تأکید من بوده است و االن به استاندارهاي 

محترم هم این تأکید را مي کنم. 
رئیس جمهور با اشللاره به اینکه اکنللون در مقطع تحریم 
هستیم و در مقطع تحریم به طور طبیعي مردم با مشکاتي 
مواجه هستند، افزود: یک نوع جنگ اقتصادي و رواني است و 
نمي  توانیم بگوییم شرایط عادي است. در این شرایط سخت 
همه باید با وحدت همدیگر را یاري کنیم. یکي از مسائل بسیار 
مهم این است که مردم براي دسترسي به کاالهاي اساسي با 
دشواري مواجه نباشند و قیمت ها در بازار متعادل باشد تا به 

مردم اجحاف نشللود. روحاني با تأکید بر اینکه االن در این 
شرایط مسائل معیشت و اشتغال مردم براي ما بسیار مهم 
است، گفت: مي توانیم در زمینه مسکن تحول ایجاد کنیم و 
مهندس اسامي وزیر راه و شهرسازي، وعده بزرگي دادند که 
در دو سال آینده مجموعاً حدود 900 هزار مسکن، شامل 500 
هزار تکمیلي و 400 هزار احداثي، ایجاد خواهد شد که این 
رقم بسیار باالیي است و بدان معنا است که ایشان مي خواهند 

همه توسعه گرها را جذب و وارد عرصه عمل کنند. 
رئیس جمهور در بخش دیگري از سخنان خود، با بیان اینکه 
ایران تقریباً در یک منطقه خشک قرار گرفته است، اظهار 
داشت: ما باید براي مردم به فکر آب باشیم؛ ایران هیچ مشکل 
آب ندارد بلکه مشکل تاش و برنامه ریزي دارد؛ در جنوب و 
شمال آب داریم؛ چطور تمام کشورهاي حاشیه جنوبي خلیج 
فارس از این آب اسللتفاده مي کنند و ما استفاده نمي کنیم؛ 
همه چشم ما به آسللمان بوده که باران ببارد. خداوند منابع 
بزرگ آب را در کنار ما قرار داده و باید از آنها استفاده کنیم. 
روحاني با بیان اینکه در شمال باید همانند دیگر همسایگان از 
دریاي خزر استفاده کنیم، گفت: درحالي که دیگران در حال 
بهره گیري از آب دریاي خزر هستند اما ما معطل مانده ایم و 
تماشا مي کنیم. کشورهاي همسایه در دریاي خزر این همه 
آلودگي درسللت مي کنند به گونه اي که در ساحل خزر در 
مازندران، گیان و گلسللتان الیه نفتي روي آب بسته شده 
است و ما استفاده مشروع مان از این دریا را به بهانه هاي بسیار 

جزیي که نادرست و ناصحیح است، انجام نمي دهیم. 
وي با اشاره به اینکه برخي مقاالتي که در دنیا نوشتند گویي 
براي عدم توسعه ما ساخته شده است واال این مقاالت براي 
خودشان نیست، گفت: ما گاهي گرفتار یکسري مقاله شدیم 
و رفتیم پشت سللر آن مقاله ها و ملت خودمان را به دردسر 
انداختیم؛ آنها هم خودشللان هیچ مراعات نمي کنند؛ مگر 
آنها این مسئله و بحث هاي مربوط به گازهاي گلخانه اي را 
که مي گویند، خودشان مراعات مي کنند. رئیس جمهور با 
بیان اینکه باید براي محیط زیسللت و نیز رفاه مردم تاش 
کنیم، گفت: این همه آلودگللي در دنیا انجام مي گیرد اما به 
خودمان که مي رسیم، مي خواهیم خط به خط را اجرا کنیم، 
فکر مي کنیم اینها آیات قرآني است در حالیکه چنین نیست 
و اینها توصیه هایي است که در دنیا شده و ما هم باید به آن 
توصیه ها توجه کنیم ولي زندگي مردم براي ما اصل است. 
رئیس جمهور همچنین با بیان ضرورت تفویض یک سلسله 
اختیارات وزرا به مدیران کل در استان ها، اظهار داشت: یک 
کار اداري در اسللتان ها به خاطر گللردش کاري که باید در 
تهران انجام گیرد، گاهي چند ماه معطل مي ماند. اختیارات 
را تفویض کنید تا استان ها بتوانند فعال شوند، خوشبختانه 
امسال در بودجه مسللئله یارانه هم به استان ها واگذار شده 
که استاندارها مي توانند یارانه را خودشان دقت کنند و اگر 
افرادي نیازمند نبودند، یارانه آنها را بللراي آباداني خود آن 

استان استفاده و بهره برداري کنند. 

مذاک�رات صل�ح یم�ن در اس�تکهلم ظاه�راً ب�ا 
پيش�رفت    هایی همراه ب�وده ولی این پيش�رفت    ها 
به ميزان�ی نيس�ت ک�ه منجر ب�ه آتش بس ش�ود. 
مذاکره کننده انصاراهلل از توافق با نماینده س�ازمان 
ملل بر س�ر دس�تيابی به ی�ك چارچوب سياس�ی 
کل�ی ب�دون ورود ب�ه جزئي�ات خب�ر داده اس�ت. 
جال الرویشان، معاون رئیس هیئت صنعا در مصاحبه ای 
با شبکه ماهواره ای المسللیره از وجود پیشرفت    هایی در 
مذاکرات استکهلم خبر داده که البته به آتش بس منجر 
نمی شود ولی چارچوب    هایی کلی برای ادامه مذاکرات 
را فراهم کرده اسللت. محمدعلی الحوثی،  رئیس کمیته 
عالی انقاب یمللن نیز تأکید کرد، قبللول انجام مذاکره 
پیش از آتش بس نه تنها به معنای ضعف نیسللت بلکه 

اطمینللان عمیق به آگاهللی مردمی و حضللور در همه 
صحنه های سیاسی، نظامی و امنیتی است. معاون رئیس 
هیئت ملی یمن هم گفته که قرار بود مذاکرات تنها پس 
از آتش بس انجام شود، اما این مسللئله هرگز مانع از آن 
نخواهد شد که ما راه های دسللتیابی به صلح را بررسی 
کنیم. این مسللئول یمنی در ادامه گفت: هیئت ملی از 
طرف رهبران سیاسی یمن دسللتور دارد که با سازمان 
ملل تعامل مثبتی داشته و برای دستیابی به صلح تاش 
کند. وی درباره مسئله اسللرا ادامه داد: ما برای موفقیت 
پرونده اسرا آماده هستیم، طرف دیگر با موانعی از جمله 
نبود حاکمیتی یکپارچه برای مدیریت این پرونده مواجه 
است. الرویشان افزود: گام     هایی که برای برقراری آرامش 
در حدیده و تعز برداشته شده اند، نیازمند آن هستند که 

از طریق کمیته های میدانی پیگیری شوند. این مسئول 
یمنی فاش کرد، همچنان اختافات درباره لغو محاصره 
فرودگاه صنعا و راهکار آن وجود دارد و بررسللی     ها برای 
یافتن جایگزین هایللی برای آن ادامه دارد، بازگشللایی 
فرودگاه صنعا یک خواسته انسللانی صرف است و موانع 
موجود برای بازگشایی آن سیاسی بوده و فنی نیستند. 
معاون رئیس هیئت صنعا درباره اقتصاد نیز گفت: نتایجی 
در پرونده اقتصادی حاصل شده، اما ما تصمیم گرفتیم 
که منتظر بمانیم تا کارشناسان به توافقی دقیق و با عدد 
و آمار برسللند و بعد آن را در رسللانه     ها اعام کنیم، در 
حال حاضر جهت دسللتیابی به توافق     های اساسی برای 
جمع آوری منابع و پرداخت حقوق به تمامی کارمندان 

تاش می کنیم. 

ش�رکت عمران پردیس و   اقتصادي در جلس�ه مدیرعام�ل 
معين ویژه این ش�رکت با مدیرعامل گروه مهندسي 
 سپاس�د ق�رارداد 1000 ميلي�ارد تومان�ي ب�راي 
ش�د.  نهای�ي  مه�ر  مس�کن  پروژه ه�اي 
صبح دیللروز مهدي هدایت، مدیرعامل شللرکت عمران 

پردیس به همراه معین ویژه شللرکت عمران پردیس با 
مدیرعامل گروه مهندسي سپاسد )قرارگاه خاتم االنبیا( 
جلسه اي را با هدف نهایي کردن قرارداد 1000 میلیارد 
توماني بللا این مجموعلله بللراي ایجاد زیرسللاخت ها، 
آماده سازي و محوطه سازي مسکن مهر نهایي کردند. این 
قرارداد مشارکتي شامل احداث یک پل به طول 64 متر و 

داراي دو عرشه به ارتفاع مفید حداقل 5/60 متر، احداث 
6 کیلومتر رمپ و لوپ و احداث مسللیر اصلي 45 متر به 
طول 1310 متر اسللت که با حجم عملیات خاکبرداري 
حداقل 500 هزار متر مکعبي همراه خواهد بود؛ پروژه اي 
بزرگ که تحولي عظیم در ایجاد زیرساخت ها، آماده سازي 

و محوطه سازي مسکن مهر در پردیس خواهد بود.

به عن�وان شگفتی س�از   ورزشي تيم فوتبال پدیده خراسان 
رقابت های ای�ن فصل ليگ برتر معرفی ش�ده با این 
 حال عدم دع�وت از بازیکنان این تيم ب�ه تيم ملی
 ب�رای اهال�ی فوتب�ال تعجب برانگي�ز اس�ت.

یحیی گل محمدی در واکنش به این مسئله و اینکه چرا 
از تیم پدیده خراسان که هفته   ها صدرنشین لیگ بوده و 
بازی های خوبی به نمایش گذاشته است هیچ بازیکنی 
به تیم ملی دعوت نشللد، گفت: کللی روش انتخاب های 
خاص خودش را دارد و مللا به او احترام گذاشللتیم، اما 

وقتی خودم را جای بازیکن می گللذارم باید بدانم معیار 
دعوت به تیم ملی چیسللت. حتی من و سایر مربی های 
باشگاه   ها می خواهیم معیار دعوت به تیم ملی را بدانیم. 
آیا معیار فقط لژیونر شدن یا دعوت از قبل بوده یا از تیم 
انتهای جدول بازیکن دعوت می شود؟ خودمان را جای 
بازیکن می گذاریم و وقتی می دانیم عملکرد خوبی دارد 
این پرسللش پیش می آید که معیار دعوت شدن به تیم 
ملی چیسللت، چون بازیکنی که چند ماه مصدوم بوده 
و بازی نمی کند و یا تیمش در انتهای جدول قرار دارد، 

دعوت می شود. 

وی ادامه داد: لیگ ما خوب دیده نمی شود و برای آن وقت 
نمی گذارند. کی روش باید نسبت به این قضیه پاسخگو 
باشللد و حداقل کنفرانس برگزار کللرده و بگوید معیار 
دعوت شللدن به تیم ملی چیست، آن وقت می دانیم که 
بازیکن وقتی دعوت نشد معیارش چه چیزی بوده است. 
بازیکن از من انتظار دارد بداند که چه کار کند تا به تیم 
ملی دعوت شود. وقتی بازیکن خوب بازی می کند و به 
تیم ملی دعوت نمی شود، دلزده می شود. برای کی روش 
و همکارانش احتللرام قائلم اما درباره ایللن تناقض باید 

صحبت شود. 

حاشيه  هاي ديدار جمعي از خانواده شهداي دفاع مقدس و شهداي مدافع حرم با رهبر معظم انقالب

يادداشت هاي امروز

موفقیت 10 درصدی مذاكرات استكهلم
محمد مرادی

15

از دشمن شكست خورده نبايد   غافل شد 
عباس حاجي نجاري

2

آقاي روحاني! برجام را براي مردم ترجمه كنید
رحيم زيادعلي

2

 گفت وگوي »جوان« با مدیر عامل سابق 
مؤسسه نمایشگاه هاي ایران

 ناشر ان ايراني 
 راهبرد   مشخصي 

براي ترجمه آثار ندارند
ويژه هاي جوان  

 حمله به رسانه ملی اين بار به بهانه بودجه
 چه كسانی دنبال اجرای خط به خط معاهده 

صفحه 2پاريس هستند

صفحه 16

صفحه 2

همين صفحه روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
پنج شنبه  22 آذر 1397   -    5 ربيع الثانی 1440

سال بيستم- شماره 5539 - 16 صفحه
قيمت:500تومان

روحاني:

مي خواهند به بهانه گازهاي گلخانه اي 
جلوي توسعه ما را بگيرند

   سياسي

رهبر انقالب : همه مراقب باشند ميدان براي دشمن آماده نكنند

نقشه امريكا براي مردم لو رفته است 
  امریکا، دشمني خبیث و حیله گر است و ممکن است قصد فریب داشته باشد 

تا براي سال 9۷، جنجال کند اما مثًا براي سال 9۸ نقشه اي بکشد

  رئیس جمهور دیروز برخاف روند جاري در میان 
ابتکار،  خانم  و  کانتري  ظریف،  مثل  دولتمرداني 
تلویحاً پیوستن به معاهده پاریس را ایجاد دردسر 

براي ملت ایران دانست؛ دیدگاه قابل تقدیري که 
الزم است همکاران نامبرده رئیس جمهور در دولت 

موضع صریح خود را نسبت به آن اعام کنند

  امروز، مهم ترین وظیفه مردم و مسئوالن، در کنار هوشیاري، تاش براي 
تقویت اقتصاد کشور و تولید داخلي است

 صف  فروش دالر
 در کانال 9هزار تومان

روز گذشته دالر در بازار آزاد وارد کانال 9هزار تومان شد، ریزش شدید قيمتي در روزهاي اخير موجب تشکيل صف هاي طوالني فروشندگان دالر مقابل صرافي هاي بانکي شد | صفحه 4
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