
یادداشت تفاهم نامه گسترش همکاری 
های تجاری در جریان هشــتمین کمیته 
مشــترک تجاری میان جمهوری اسالمی 
ایران و پاکســتان روز جمعه در اسالم آباد 

امضا شد.
نشســت پایانی هشــتمین دور کمیته 
مشــترک تجاری دو کشــور عصــر دیروز 
با حضور »رضــا رحمانی« وزیــر صنعت، 
معــدن و تجــارت ایــران و »عبدالرزاق 
داود« همتــای پاکســتانی اش در محــل 
 وزارت صنعــت و تجــارت در اســالم آباد 

برگزار شد.
در این جلسه درخصوص همکاری های 
بازرگانی به ویژه در مناطق مشترک مرزی، 
توســعه فعالیت های دریایی و کشتیرانی، 
تجارت تهاتری بحــث و تبادل نظر صورت 

گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجــارت ایران که 
برای گفت وگو با مقامات ارشــد پاکستان 
به اسالم آباد ســفر کرده اســت به همراه 
عبدالرزاق داود مشاور نخست وزیر پاکستان 
در امور صنعت و تجارت تفاهم نامه امروز را 

امضا کردند.
وی در حاشــیه این مراســم طی گفت 
وگو با خبرنگار ایرنا گفــت: به طور مجموع 
مذاکــرات خوبی با نخســت وزیر و ســایر 
مقامات پاکســتانی انجام شــد، نشســت 
مهمــی نیــز بــا فدراســیون اتاق هــای 
بازرگانــی این کشــور برگزار شــد و همه 
 بر گســترش تعامــالت میان دو کشــور 

تاکید داشتند.
رحمانی افزود: مذاکرات روز گذشــته 
و امــروز در جهــت و افزایــش مــراودات 
بازرگانی ایران و پاکســتان بــود و البته در 
بعضی موارد نیاز به تســهیالت و رفع موانع 
وجود دارد و بنا شــد تا طرف پاکســتانی 
 نیز پیگیری های جدیــد را در این خصوص 

ادامه دهد. وی با اشــاره به محتوای تفاهم 
نامه تجاری ایران و پاکســتان گفت: فعال 
کردن مناطــق مرزی دو کشــور، افزایش 
مراودات مرزی به ویژه فعال ســازی بخش 
 خصوصی از جنبه های مهــم تصمیم های 

دو کشور است.
رحمانــی اظهار داشــت: بــا توجه به 
گفــت وگوهایی که با مســئوالن و اعضای 
فدراســیون اتاق های بازرگانی پاکســتان 
صــورت گرفــت توافق شــد تــا تماس 
 میــان بخش هــای خصوصی دو کشــور 

گسترش یابد. 
یکــی از نــکات تفاهــم نامــه امــروز 
لیت هــای تجــاری در  یــش فعا فزا ا
حوزه هــای انــرژی و حمل و نقــل هوایی 
میان دو کشــور بود و قرار شــد مسئوالن 
 وزارتخانــه ها ســازوکارهای اجرایی آن را 

تدوین کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: 
جمهوری اســالمی هیچ محدودیتی برای 
افزایش حجــم تجارت با پاکســتان ندارد 
بلکه ما از جامعه تجار و بازرگانان دو کشور 
می خواهیم که نقش اساسی خود را در این 

جهت ایفا کنند.
وی تاکیــد کــرد: سیاســت اصولــی 
جمهــوری اســالمی ایــران گســترش 
همــکاری بــا همســایگان و در صــورت 
 لــزوم تأمین کاالهــای مورد نیــاز خود از 

همسایگان است.

در جریان هشتمین کمیته مشترک تجاری میان دو کشور

ایران و پاکستان تفاهم نامه تقویت 
همکاری های تجاری امضا کردند
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 گزارش میدانی »توسعه ایرانی« 
 از نگرانی های این روزهای مردم 
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 گرانی، کوچکتر

 شدن سفره ها و...

قیمت  2000  تومان  /   شماره   282  شنبه  15  تیر   1398  /    3 ذی القعده 1440  /   6  ژوئیه   2019

رویای پایداری ها برای انتخابات اسفند؛

 بازگشت  به 
عصر طالیی  قدرت

سياست 2

اصالح طلبان کاســه چه کنم چه کنمشــان پُر از زهر ناامیدی شده و 
امیدی ندارند که بتوانند دوباره جامعه را قانع کنند که به آنها رأی دهند تا 
جایی که حتی زمزمه می کنند شاید این بار اصال لیست ندهند! اصولگرایان 
چالش وحدت دارند و تکثر ســاز تا جایی که شایع شده محمدرضا باهنر 
و ناطق نــوری و علی الریجانــی می خواهند خط خــود را از اصولگرایی 
جدا کنند. در این بین اما پایداری ها کرســی ریاســت استراتژیک ترین 
کمیسیون مجلس را به دســت آورده اند و می گویند که بر خالف مجلس 
دهم، برای انتخابات اسفند می خواهند لیست مســتقل بدهند.   به زبان 
ســاده اعضای جبهه پایداری در میان جریان های سیاسی و به طور کلی 
فضای سیاسی کشــور به عنوان »اصولگرایان تندرو« شناخته می شوند؛ 
البته خــود پایداری ها این توصیف را یک »برچســب« می دانند و تاکید 
می کنند آنها صرفا صریح اللهجه و بی رودربایستی هستند نه تند. اما به هر 
حال صریح اللهجه یا تند، اصل موضوع این است که آنها برای هر دو طیف 
اصولگرا و اصالح طلب معنی دردسر می دهند؛ دردسر سنگ اندازی پیش 

پای اصالح طلب ها و ساز ناکوک زدن با اصولگرایان. 
دوران باشکوه قدرت

مجلس نهم در قبضه آنها بود؛ از مجموع 30 کرسی نمایندگی تهران، 
16 کرسی در اختیار لیست پایداری بود و در میان نمایندگان سایر شهرها 
نیز 65 کرسی به لیست جبهه پایداری یا لیست مشترک آنها با اصولگرایان 
رسید و این تعداد پرشمار باعث شد که فراکسیون مستقل جبهه پایداری 

را نیز در مجلس نهم تشکیل دهند...

توقیف نفتکش حامل نفت ایران از سوی بریتانیا، نقض قوانین بین المللی دریانوردی اعالم شد

راهزنی دریایی با فرمانبری از آمریکا
چرتکه 3

خطیب نماز جمعه حرم رضوی گفت: امروز 
اگر مشکلی در عرصه معیشت وجود دارد بخاطر 
عدم مدیریت و بی تفاوتی مردم اســت. در این 
مساله گرانی را اگر مدیران نمی توانند مدیریت 

کنند؛ مردم، خودشان به میدان بیایند.
بــه گــزارش خبرنــگار سیاســی ایلنا، 
حجت االســالم ســید احمد علــم الهدی در 
خطبه های این هفته نمازجمعه افزود: نهادهای 
مردمی کجا رفته است. اتحادیه و انجمن های 
صنفی چه شــده. شما مســلمان هستید؛ به 
میدان بیایید و مشکل را حل کنید. در گذشته 
اگر مشــکلی پیش می آمد در دولت طاغوتی 

ریش سفیدان به میدان می آمدند. 
وی افزود: چهل سال انقالب ما روی دوش 
مردم بــوده و امروز هم شــما مــردم بیایید 

مشکالت گرانی را حل کنید.
علم الهدی در خطبــه دوم نماز جمعه حرم 
رضوی با تبریک میالد کریمه اهل بیت حضرت 
فاطمه معصومه)س( گفت: امروز روز دوم دهه 
مبارکه کرامت است و شــاید اینکه این دهه را 
کرامت نامیدند بخاطر این است که سرآغاز آن 
والدت کریمه اهل بیت است. حدفاصل والدت 
حضرت معصومه)س( و والدت موالی ما امام 
هشــتم به عنوان دهه کرامت نامیده شد. ماه 

دیقعده ماه امام رضا )ع( است. 
وی ادامــه داد: این دهه کرامــت از جمله 
سنت های حسنه سال های اخیر است و تثبیت 
شد. برخی افراد ناآگاه این را به عنوان نقطه ضد 
ارزشــی مطرح می کنند و می گویند مناسک 
سازی می کنید. مناسک سازی حرکت عظیم 
و ابتکار بسیار موثری است که وجود پروردگار 
از زمان ابراهیم خلیل به عنوان قهرمان توحید 
و تضمین کننده جریان عبودیت آغاز کرد؛ این 

ابتکار اولین بار از سوی خود خداوند بود. 
وی افزود: مناســک را به وجود آوردند در 
جریان حج و مناســکی که توسط سنت ها ور 
وش ها وقوف به عرفات و منی و قربانی است ذات 

پروردگار توحید را با این مناسک تضمین کرد 
و بعد در ســیره پیامبر و ائمه مناسک سازی به 
عنوان یک جریان مثبت مطرح بود. وجود امام 
هشتم در راســتای همین مناسک سازی دهه 

محرم را ثبت کردند. 
خطیب نماز جمعه حرم رضوی گفت: برخی 
با تفکر روشنفکری می گویند این مناسک سازی 
چیست؛ این همان چیزی است که خدا کرد و در 
سیره اهل بیت است. ما به این مناسک سازی 

افتخار می کنیم. 
وی ادامه داد: امروز کانون مرکزیت عظمت 
اسالم و قدرت اسالم و نقطه عظیم صف جبهه 
مقابله با استکبار و دشمنان دین، ایران اسالمی 
با مرکزیت مشهد اســت. در دهه کرامت این 
مساله محقق می شود و این واقعیت را تثبیت 
می کند. مرحبا به آن فکری که دهه کرامت را به 
عنوان مناسک و جریان در زندگی شیعه تثبیت 

کرد و ما باید این حرکت را توسعه دهیم. 
وی افزود: این از عنایات خاصه والیتمدارانه 
خود امام هشــتم)ع( و اشــراق رضوی است. 
بنده عرض می کنم که تحلیل های سیاســی، 
اقتصادی و اینکه کی بــاال و پایین می رویم و 
دشمن چطور با ما مقابله می کند همه اینها در 
واقع براساس یک معادله بندی ظاهری است؛ 
مهم برای ما معادله بندی غیبی است. دشمن 
در مقابل آن معادله بندی غیبی صفر اســت. 
آمریــکای بیچاره بخاطر شکســت در منطقه 
در صدد برآمده ناوگان خــود را از خلیج فارس 

بیرون ببرد. 

خبرخبرخبر

علم الهدی:

اگر مسئوالن توانایی مدیریت گرانی را 
ندارند، مردم به میدان بیایند 

 دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران از 
ثبت جنگل های هیرکانی در فهرست میراث 

جهانی خبر داد.
بر اســاس اعالم روز جمعه روابط عمومی 
کمیســیون ملی یونســکو در ایران، حجت 
اهلل ایوبی کــه در اجــالس کمیتــه میراث 
جهانــی در باکو حضــور دارد، گفت : دومین 
اثــر بــزرگ طبیعــی در چهل و ســومین 
اجــالس کمیته میــراث جهانــی در باکو با 
 اکثریــت آرا در فهرســت میــراث جهانــی 

قرار گرفت.
وی با تبریک این مهم به مردم ایران عنوان 
کرد: جنگل های هیرکانی در بخش هایی از 5 
استان قرار گرفته که به مردم این استان ها بابت 
ثبت جنگل های هیرکانی در فهرست میراث 

جهانی تبریک می گویم.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران 
تصریح کــرد: با ثبت جنگل هــای هیرکانی، 
یونسکو برای بیست و چهارمین بار به جهانی 
بودن میراث های تاریخی و طبیعی ایران ادای 

احترام کرد.
ایوبی با بیــان اینکه از مــردم می خواهم 
در نگهداری از میراث جهانی این ســرزمین 
کوشا باشــند، گفت: از هنرمندان کشور که 
با برگزاری نمایشــگاه عکس و فیلم هیرکانی 
برای نخستین بار در فرایند ثبت میراث جهانی 
ایران نقش آفرین بودند، تشکر و قدردانی دارم.

وی یادآور شد: بازرسان یونسکو با شرکت 
در نمایشگاه عکس هیرکانی که 30 مهر 13۹۷ 
به وسیله کمیسیون ملی یونســکو در ایران 
برگزار شد، توجه افکار عمومی به این میراث 

بزرگ را تایید کردند.
دبیــرکل کمیســیون ملی یونســکو در 
ایران تاکید کــرد: هنرمندان فیلم ســاز نیز 
در جشــنواره وارش با فیلم های کوتاه در این 

فرایند نقش آفرینی کردند.
ایوبی اعالم کــرد: به زودی کمیســیون 

ملی یونســکو در ایــران و ســازمان میراث 
فرهنگی، جشــن ثبت هیرکانی را برگزار و از 
دســت اندرکاران و از جمله هنرمندان تقدیر 

خواهد کرد.
جنگل های هیرکانی با 1.۹ میلیون هکتار 
وسعت، از آستارا در شمال اســتان گیالن تا 
ُگلی داغ در شرق استان گلستان، در گستره ای 
به طول تقریبی ۸00 کیلومتر و عرض ۲0 تا ۷0 

کیلومتر پراکنش دارد.
در زمان حاضــر جنگل هــای هیرکانی، 
زیســت بوم ۲۹6 گونــه پرنــده و ۹۸ گونه 
پســتاندار اســت. همچنین 150 گیاه بومی 
درختی و بوته ای )مانند شمشاد و انجیلی( نیز 

در آن یافت می شود.
چهل و ســومین اجالس کمیتــه میراث 
جهانی یونســکو تا 10 جوالی )1۹ تیر ماه( 

ادامه خواهد داشت.
چهل و ســومین اجالس کمیتــه میراث 
جهانی سازمان آموزشــی، علمی و فرهنگی 
ملل متحد )یونسکو( از دوشنبه گذشته )10 
تیر( با حضور 1۸0 کشور؛ از جمله ایران در باکو 
پایتخت جمهوری آذربایجان آغاز به کار کرد.

پرونــده جنگل های هیرکانــی از ایران به 
عنوان محوطه طبیعی برای ثبت در فهرست 
جهانی یونســکو در این اجالس معرفی شده 
بود. ایــران در پیش از این ۲3 اثــر تاریخی و 
طبیعی ثبت شده در فهرست میراث جهانی 
یونسکو دارد که شامل ۲۲ اثر تاریخی و یک اثر 

طبیعی )بیابان لوت( است.

 دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران خبر داد:

 ثبت جنگل های هیرکانی در فهرست 
میراث جهانی


