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نماینده زرتشتیان در مجلس خبر داد

دستور رئیس مجلس
برای رعایت قانون درباره پیروان ادیان در انتخابات شوراها
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گزارش «ایران» از هوای تازه در صنعت نفت «پسابرجام»

<طالی سیاه>؛ دور از دسترس کاسبان تحریم
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رهبر معظم انقالب در دیدار فرماندهان و جمعی از ارتشیها:

انتخابات باید سالم
و پرشور برگزار شود

همه ملت در انتخابات احســاس میکنند که کلید کارهای کشــور در دســت خودشــان است و آنان
هستند که عناصر اصلی کشور را معین میکنند
روی مسأله معیشت مردم و نیروهای مسلح و تقویت اقتصاد کشور تأکید دارم
2

نعیم احمدی  /ایران

گلباران در جشن قهرمانی
پرسپولیس با  4گل پدیده را شکست داد

دیگر
صفحهها

رئیس جمهوری دستور ارائه کمکهای بالعوض و تسهیالت ارزان قیمت به سیلزدگان را صادر کرد
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توافق عربستان و امریکا برای آغاز حمالت موشکی به یمن
طوفان از تاریخ فهرج خاکبرداری کرد /برد با کیست؛ میراث فرهنگی یا حفاران؟
پیام موضع ترامپ درباره برجام

اول دفتر
وزیــر امــور خارجــه ایــاالت متحــده امریــکا در نامــهای
به رهبــر اکثریت جمهوریخــواه در مجلــس نمایندگان
این کشــور آشــکارا اعالم نمــوده که جمهوری اســامی
ایــران بــه تعهــدات خــود در چارچوب توافق هســتهای
با گروه  5+1کامالً عمل نموده و جای هیچگونه تردیدی
نسبت به تمدید تعلیق تحریمهای زیرمجموعه برجام
سید علی خرم
وجود ندارد .از ســوی دیگر دونالد ترامپ که در مبارزات
نماینده سابق ایران
انتخاباتــی خــود راه افــراط را در پیــش گرفته و نخســت
در سازمان ملل
وعده کرده بود توافق هســتهای را پاره کند و ســپس قول
داد در آن تجدید نظر نماید ،اکنون خواســتار این شــده که مجلس نمایندگان
امریــکا یــک بررســی اصولــی دربــاره برجام نمــوده و خــود همین موضــوع را
در دســتور کار شــورای امنیــت ملــی امریکا قــرار داده تا تطبیق یــا عدم تطبیق
آن را بــا امنیت ملی امریکا بررســی نماید .این در حالی اســت که همزمان نیز
پومپئــو رئیس ســازمان اطالعاتــی مرکزی امریــکا ( )CIAدســتور داده که کلیه
بندهای توافق هســتهای مورد بررســی دقیق قرار گرفته و جاسوســان امریکایی
در سرتاســر جهــان اجرای دقیق ایــن بندها را مورد ارزیابــی نزدیک قرار دهند.
بدین ترتیب مشــاهده می شــود همه مقامات و سازمان ها بویژه سازمان های
اطالعاتــی و امنیتی امریکا با چنان اشــتیاقی به دنبال یافتن شــکافی در توافق
هستهای هستند تا بلکه بتوانند آن را به مردم امریکا و جهانیان معرفی نموده
و به سبب آن توافق هستهای را نقض نمایند .بنابراین در چنین فضایی موضع
مثبت وزیر خارجه امریکا در جمع مخالفان سرسخت برجام در صحنه سیاسی
امریکا از یک سو نشان از آن دارد که به رغم مخالفت جوییهای پیشین ترامپ
بــا برجــام ،حاال آنها هم با واقع بینی متمایل به حفظ آن هســتند و همین امر
میتوانــد زمینه را مهیای تعامل مثبت میان تهران و واشــنگتن بر ســر اجرای
برجام نماید .از ســوی دیگــر مهر تأیید امریکاییها بر پایبنــدی ایران به توافق
هســتهای حاکی از اســتحکام متن آن در چارچوب برد -برد است که مطابق با
منافع و امنیت ملی ایران منعقد گردیده به ترتیبی که اینهمه تندرو و مخالف
در امریکا بسیج شدهاند بلکه بتوانند نقطهای برای ورود به آن بیابند اما تاکنون
نتوانســتهاند .یعنی در چنین فضایی که نهادهای مهم بینالمللی با ریز بینی
و حساســیت دوچندان به دنبال بهانهای برای نقض توافق هســتهای هســتند،
رویکرد هوشــمندانه ایران در دســتیابی به برجام و پایبندی تمام و کمال به آن
از بروز اختالف نظر و کارشــکنی بویژه در ارتباط با امریکا جلوگیری کرده است.
این نکته بیش از هرچیز باید مورد توجه منتقدان داخلی قرار گیرد .مخالفانی
کــه با نادیده انگاشــتن ارزش های ایــن توافق بزرگ و پیامدهــای راهبردی آن
بر امنیت ملی ایران ،در ایجاد فشار بر دولت ،گوی سبقت را از دشمنان خارجی
ربودهاند آن هم در شرایطی که تندروهای دولتی امریکا دست به دست یکدیگر
داده تا شاید بتوانند روند اجرای برجام را با خلل رو به رو کنند.
بنابرایــن مخالفــان برجــام در آســتانه انتخابــات مهــم ریاســت جمهوری
بایــد خــود را با این دســتاورد تاریخی کشــور همراه ســازند و به جای سمپاشــی
و گمراه نمودن افکار عمومی نسبت به توافق هستهای ،تالش نمایند بویژه در
این دوران انتخابات ،مردم را به اهمیت و حفظ این دســتاورد رهنمون ســازند
تا کشــور بطــور یکپارچه از توافــق تاریخی خود در برابر دشــمنان دفــاع نماید.
به هر حال رئیس جمهوری امریکا راهی ندارد جز اینکه قانون سه ماهه تعلیق
تحریمهــای مرتبط با توافق هســتهای را تمدید نمایــد زیرا مختصات حقوقی
این توافق به اندازه کافی دقیق تنظیم گردیده و یک قطعنامه شــورای امنیت
سازمان ملل متحد ( )2231به ترتیبی در پشتیبانی آن قرار دارد که جای یافتن
شــکاف برای دولتمردان امریکا باقی نمی گذارد .اما با توجه به اشتیاق فراوان
ایــن دولتمردان و ســایر دشــمنان منطقهای ایــران باید انتظار داشــت اگر آب
ســردی بــر روابط در حال ســوزان ایران و امریــکا در دوره دونالــد ترامپ ریخته
نشــود کــه امکان دیالوگ ســازنده بیــن طرفین برقــرار گردد ،بــا بهانهگیری در
ابعاد گوناگون و از جمله ســوء اســتفاده از به اصطالح تروریســم در خاورمیانه،
تحریمهای جدید غیر هستهای علیه ایران به کار گرفته شود و نقش منطقهای
ایران افول نماید.
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روحانی در مناطق سیلزده آذربایجان شرقی

تدابیر امنیتی وزارت کشور
برای انتخابات
رئیــس کمیتــه امنیــت انتخابات کشــور با
بیان اینکه درتمامیمراحل انتخاباتباید
قانون مالک عمل باشــد ،گفت :با هرگونه
اقدامخالفقانونبرخوردجدیمیکنیم.
بــه گزارش ایســنا ،حســین ذوالفقــاری در
نشســت خبری اظهــار کرد :بــرای تمامی
مراحــل انتخابــات بررســی کردهایــم کــه
چه آســیبهای امنیتــی وجــود دارد و چه
اقداماتی باید انجام شــود .پیشبینیهای
صورت گرفته و اشراف اطالعاتی ما در کل
کشــور و فضای بیرون کشــور بیــان میکند
کــه تهدید خاصی بــرای امنیت انتخابات
نداریــم .پیشبینی پدیدههای ناشــناخته
بــرای انتخابــات صورت گرفته اســت .وی
همچنین در پاســخ به این پرســش که اگر
کاندیدایــی بــه نتیجــه تأییــد صالحیت یا
انتخابات تمکین نکرد چه اقدامی از سوی
ستادامنیتانتخاباتکشورانجاممیشود،
تصریح کرد :همــه پایگاهها پایبندی خود
رابه قانون اعالم کردند اما ما برای شرایط
رعایتنکردنقانونپیشبینیهایالزمرا
انجــام دادیم .عالوه بر تذکرات و اقدامات
امنیتــی ،پیشبینــی کردهایــم در شــرایط
رعایت نکردن قانــون ،در چارچوب قانون
برخورد جدی خواهند داشــت .اعتراض و
شکایت باید در چارچوب قانون باشد ولی
اگــر رفتــاری از ســوی نامزدهــا رخ دهد که
پیامدهای امنیتی داشته باشد ،مسئولیت
آن رفتــار بــا آن نامــزد انتخابــات اســت و
حتمــاً باید پاســخگو باشــد .رئیس ســتاد
امنیت انتخابات کشور با بیان اینکه تجمع
در مکانهــای باز به مجوز نیــاز دارد اما در
اماکــن دربســته به مجــوز اســتانداری نیاز
ندارد،خاطرنشانکرد:ولیبایدهماهنگی
و اطالعرسانی انجام شود ،تمام برنامهها
بایــد در چارچــوب قانــون انجــام شــود.
ذوالفقاریدربارهاعالمنتایجانتخاباتنیز
گفت :به تمامی کاندیداها تفهیم میشود
که هیچ کس به هیچ وجه حق ندارد نتایج
را اعــام کند زیــرا وزارت کشــور حق اعالم
نتایــج را دارد و مســئول این کار اســت .اگر
کسی نتیجهای اعالم کند ،خودش مسئول
پیامــد ادعای خود خواهد بــود .وی با بیان
اینکه به نفع خود نامزدها است تا کسی به
نام نامزدهــا کار خالف قانون انجام ندهد
یا خبرســازی نکنــد ،تصریح کــرد :آدرس
سامانهای که اطالعات نامزدها در آن برای
تبلیغــات درج میشــود عبــارت اســت از
 www.samandehi.irنامزدها با مراجعه
به این سامانه اطالعات خود را وارد و مجوز
الزم را بــرای فعالیــت در فضــای مجازی
دریافتمیکنند.

اعتراف برجامی دولت ترامپ

مجلس جلسه غیر علنی برگزار کرد

پذیرش شروط اعزام حجاج ایرانی
از سوی عربستان
7

تیلرسون :ایران به تعهدات خود براساس برجام
عمل کرده است
21

رئیس جمهوری در نشست ویژه ستاد بحران استان آذربایجان شرقی:

اگر به فکر دریاچه ارومیه نباشیم ،دچار حادثه خواهیم شد
س جمهــوری دیروز پــس از بازدیــد از مناطق و روســتاهای
رئیــ 
سیلزده آذربایجان شرقی ،در شهرهای عجبشیر و آذرشهر ،در
نشستویژهستادبحرانایناستانحضوریافتتاآخرینتدابیر
و اقدامات دولت برای کمک به جبران خسارتها و بازسازی این
مناطق ،بار دیگر بررسی شود.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی ریاســت جمهــوری،
حجتاالســام حسن روحانی در این نشســت که در استانداری
این اســتان برگزار شــد ،با بیان اینکه ملت ایران هنگام حادثه و
غم ،برادرانه کنار یکدیگرند ،تصریح کرد :دولت برای بازســازی
مســکن خانوارهای سرپرســت از دســت داده و جبران خسارات
کشــاورزان وارد عمــل میشــود .وی ،هــدف ایــن ســفر را ابــراز
تســلیت و همدردی با آسیبدیدگان ســیل اخیر در آذربایجان
شــرقی و اســتانهای همجوار دانســت و گفت :البته مردم عزیز
در اســتانهای مجــاور هم ،شــاهد این حادثــه در حد پایینتری
بودند ،اما تعداد افرادی که جان خود را از دســت دادند و میزان
خسارات در این استان بیشتر بود و نیاز بود که ما از طرف ملت و
دولــت ایران به مردم حادثه دیده اعالم کنیم که همواره در کنار
س جمهوری با بیان اینکه رهبر معظم انقالب
آنها هستیم .رئی 
کــه خود فرزند این دیار اســت ،همواره توجه خاصی به مســائل
این خطه دارند ،خاطرنشــان کرد:حــوادث ،امتحانی برای همه
ما است و باید همواره آماده باشیم .روحانی با بیان اینکه درجه
احساس مسئولیت و رسیدگی به مشکالت خود گامی در راستای
امر به معروف است ،گفت :برخی تصور میکنند امر به معروف
تنها تأکید به رعایت اقامه نماز اول وقت و حفظ حجاب است،
اما این در حالی است که تمام نیکیها در زمره معروف قرار دارد.
به گونهای که در روایات آمده اگر در جادهای ســنگی افتاده آن را
بردارید تا کســانی که در شــب در آن جاده تــردد میکنند ،دچار
مشکل نشوند و این را یک وظیفه میدانند.
وی افزود :امیرمؤمنان در نهجالبالغه میفرمایند همه شما
دربرابرهمهدشتها،کوهها،دریاچهها،تاالبهاومحیطزیست

مسئولید؛ ما در برابر همه جنبندگان و حیوانات ،مسئولیم و این
مسئولیتسختوسنگیناست.ازاینرواگرنسبتبهطبیعت،
یــار و وطن خــود وظیفهمان را بخوبی انجــام ندهیم ،طبیعت،
روزی جبران کرده و پاســخ ما را خواهــد داد .رئیس جمهوری با
اشاره به اینکه شاید سالها سیلی از یک رودخانه عبور نکند ،اما
قطعاً ایجاد آن دلیل دارد و حکمتی بوده که این رودخانه ایجاد
شــده ،گفت :در حوادثی نظیر ســیل اخیر ،اگر الیروبی به خاطر
دریاچه ارومیه انجام نشــده بود امروز باید شاهد اتفاقات بیشتر
و  10برابر شدن مصیبتها میبودیم .اگر به فکر دریاچه ارومیه
نبودیــم و اگر به فکر آن نباشــیم چه حوادث تلخــی را میتواند
برای ما به دنبال داشته باشد .ما در برابر سرزمینمان مسئولیم
و باید پاسخ دهیم .وی ادامه داد :اگر به دریاچه ارومیه رسیدگی
نشود و این دریاچه خشک شود ،نمک آن با یک طوفان میتواند
دشــتهای زیبــای منطقــه را از بیــن ببــرد .روحانی با اشــاره به
افتتاح سد کلقان در بستانآباد ،اظهارکرد :اگر سدهایی که ایجاد
شده ،وجود نداشت ،ممکن بود بسیاری از روستاها در این سیل
دچار خســارت و آســیب شــوند .وی بــا بیان اینکه ســازمانهای
پیشبینیکننــده حــوادث و اطالعرســانی آنهــا بایــد تقویــت
شــوند،گفت :وســایل ارتباط جمعی و ســازمانهایی که وظیفه
اطالعرســانی در ایــن راســتا را دارند مانند ســازمان هواشناســی
مســئولیت باالیی داشــته ،چرا که امروز وسایل ارتباط جمعی و
فضای مجازی دنیای جدیدی را روی ما گشــوده اســت و این در
حالی است که باید حواسمان نسبت به جوانانمان در این فضا
باشد چرا که فضای مجازی همانند یک چاقوی تیز برنده و دولبه
اســت که باید جوانان را نســبت به آن آگاه و هشیار کنیم .رئیس
جمهوری با بیان اینکه برخی میگویند ،چرا دولت در روســتاها
به دنبال وســایل ارتباط جمعی است ،گفت :با گسترش وسایل
ارتباط جمعی ،روستاهای باالدستی هنگام بروز سیل میتوانند
به روستاهای پاییندستی اطالعرسانی کنند و باید از این وسایل
ارتباطجمعیاستفادهکنیم،تاخساراتاینحوادثکاستهشود.

پیامرئیسجمهوریبهمسابقاتبینالمللیحفظوقرائتقرآنکریم

تعمیق فرهنگ قرآنی
در کانون سیاستهای دولت قرار دارد

رئیس جمهوری در پیامی به ســی و چهارمین دوره مســابقات بینالمللی حفظ و
قرائت قرآن کریم ،قرآن کریم را کتاب خداوند برای رهایی نوع انســان و نجات او از
سرگشتگیهاوبنبستهادانستوتأکیدکرد:باعثافتخاردولتجمهوریاسالمی
ایران اســت که گسترش و تعمیق فرهنگ قرآنی در کانون سیاستها و برنامههای
فرهنگی آن قرار دارد و خدمتگزاران ملت میتوانند به این مهم همواره و همه جا
از جمله در آستانه عید مبعث پیامبر گرامی اسالم (ص) جامه عمل بپوشانند .به
گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت جمهوری ،حجتاالســام حســن روحانی در
ایــن پیام با اشــاره به اینکه مشــتاق بودم که توفیق حضــور در این فضای معنوی را
میداشتم اما حادثه ناگوار سیل در استانهای شمال غربی کشور سبب شد که برای
ابالغ همدردی ملت و دولت و حصول اطمینان از روند امدادرســانی به هموطنان
عزیزوآسیبدیدگانحادثهبهایندیارسفرکنمافزود:قرآنکریمبهیکعصرویک
نسلمتعلقنیست،کتابخداوندبرایرهایینوعانسانونجاتاوازسرگشتگیهاو
بنبستها است .روحانی تأکید کرد :هرچه انسان و جامعه و جهان به جهل و جور و
جمود بیشتر گرفتار میشود ،نیاز به برخورداری و بهرهمندی از این چراغ هدایت نیز
بیشتر میگردد .کودکان ،نوجوانان و جوانان عزیز ما ،زنان و مردان شریف ما در دور و
نزدیکایرانوجهاننیازمندانسوآشناییهرچهبیشترباقرآنهستند.

مجلس عوام انگلیس از انتخابات
زودرس پارلمانی حمایت کرد

مجلــس عــوام انگلیــس با اکثریــت مطلــق آرا از
طرح نخستوزیر این کشور برای برپایی انتخابات
زودهنگامموافقتکردند.بهاینترتیبانتخابات
زودهنگامانگلیسکهترکیبپارلمانراتغییرداده
و نخســتوزیر آینده را مشــخص میکند  8ژوئن
(18خرداد)برگزارمیشود .بهگزارشسایتشبکه
خبریبیبیسی،ازمجموع 650نمایندهمجلس
عــوام انگلیــس 522 ،نماینده طرح نخســتوزیر
را تأییــد و تنها  13نماینده بــا آن مخالفت کردند.
ایــن اکثریــت قاطــع نشــان میدهــد ،هــم حزب
کارگــر و هــم حــزب لیبــرال دموکــرات با تصمیم
ترزا م ی موافقت کردهاند .ترزا م ی در سخنان خود
هنــگام اعالم انتخابات زودهنــگام این دو حزب
را عامل تصمیم خود معرفی کــرده و گفته بود،
ســنگاندازیهای آنها در مســیر برگزیت باعث
شدهاســت ،او بــه گزینــه انتخابــات زودهنــگام،
گزینهای که همواره با آن مخالفت کردهبود ،روی
آورد.

گزارش معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی منتشر شد

رشد  50درصدی فروش سینما
در  2ماه پایانی سال 95
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دادستان تهران مطرح کرد

هشدار نسبت به اقدامات غیرقانونی پس از اعالم
صالحیت نامزدها

دادســتان تهــران به همه کســانی کــه در فکر انجــام اقدامــات غیرقانونی پس
ت نامزدهــا هســتند ،هشــدار داد بــا هرگونــه تجمــع،
از اعــام احــراز صالحیــ 
فراخوانهای غیرقانونی ،اقدامات ایذایی و اقداماتی که برخالف قانون از سوی
نامزدها یا رسانهها صورت گیرد ،برخورد خواهد شد .به گزارش تسنیم ،عباس
جعفــری دولتآبــادی همچنین پلیس را مکلف کــرد که در زمینــه برخورد با
هرگونه قانونشکنی تمهیدات الزم را فراهم کند .وی با بیان اینکه عدهای فکر
میکنند میتوانند حوادث تلخ سال  88را تکرار کنند ،خاطرنشان کرد :دستگاه
قضایی و سایر مسئوالن اجازه نخواهند داد عدهای برای برهم زدن امنیت کشور
و انتخابات ،تالشهای واهی کنند .دادســتان تهران ضمن ابراز امیدواری برای
برگزاری انتخاباتی باشکوه همچون سالهای گذشته ،یادآور شد :به طور قطع با
هماهنگی مناســب بین دستگاهها ،انتخاباتی باشکوه خواهیم داشت تا جهان
بداند ایران یک کشــور بزرگ و با مردمی آگاه اســت و نه تهدیدات خارجی و نه
تالش عدهای در داخل نمیتواند عزم ملی آنها را در پیشرفت متوقف کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

مسابقات بین المللی قرآن ،محور جهان اسالم است

وزیرفرهنگوارشاداسالمیدرحاشیهآیین
افتتاحیه ســی و چهارمین دوره مســابقات
بیــن المللی قــرآن کریم گفت :مســابقات
بین المللی قرآن ،محور جهان اسالم است
و مــا می توانیم از این طریق صدایمان را به
جهانیان برســانیم .وی دربــاره حضور پیدا
نکردن رئیس جمهــوری در آیین افتتاحیه
این مســابقات گفت :رئیــس جمهوری عالقه مند حضــور بودند ولی امروز برای سرکشــی
وضعیت ســیلزدگان به آذربایجان شــرقی رفته اند و من به نمایندگی ایشــان آمــدم .وزیر
فرهنگ و ارشــاد اســامی با تأکید بر اینکــه دولت به قرآن توجه ویــژه ای دارد ،گفت :امکان
ندارد کسی در دولت جمهوری اسالمی خدمت کند و زیر پرچم قرآن نباشد .وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی از بیمه شدن  4هزار فعال قرآنی در سال  95خبر داد و گفت :همه کسانی
که در نوبت هستند ،بیمه خواهند شد .وی افزود :سال گذشته 4هزار نفر از فعاالن قرآنی در
صندوق حمایت از هنرمندان بیمه شدند و تاکنون 30هزار نفر از طریق این صندوق بیمه
هستند؛تالشمابرایناستکههمهخادمانقرآنرابهتدریجبیمهکنیم.

