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با آزاد شدن  7منطقه نظامی در جنوب عربستان توسط رزمندگان یمنی

به خاك مالیده شدن دماغ آ لسعود
نزدیكتر شد

رزمندگان یمنی در عملیات گسترده خود در جنوب عربستان توانستند چند
منطقه راهبردی را به کنترل خود دربیاوردند.
آخرین خبرها از تحوالت میدانی یمن حاکیست ،نیروهای ارتش و رزمندگان
انصارالله ،عملیات جدید و گستردهای را علیه مواضع نیروهای سعودی و
شورشی در استان نجران در جنوب عربستان انجام دادند.
رزمندگان یمنی در حمالتی غافلگیرکننده و متوالی با عقب راندن نیروهای
سعودی و شورشی توانستند  ۷منطقه را در استان نجران در جنوب عربستان
تحت کنترل دربیاوردند؛ در جریان درگیری ها حدود  ۶۰تن از نیروهای
شورشی و  ۷تن از نیروهای سعودی به هالکت رسیدند.
یک منبع میدانی ،به جزئیات پیشروی ها در جنوب عربستان اشاره کرده
و به مشرق گفته است :نیروهای یمنی در مرحله نخست عملیات در
منطقه کوهستانی «السدیس» موفق شدند  ۴پایگاه و منطقه نظامی را
به کنترل درآورند

این منبع میدانی افزود :نیروهای ارتش و رزمندگان انصارالله در مرحله دوم
با حمالتی غافلگیرانه توانستند  ۳پایگاه و مقر نظامیان سعودی را در استان
نجران تحت کنترل دربیاورند؛ در جریان درگیری ها برای تسلط برای این
مناطق ،چند خودروی نظامی و انبار سالح نیروهای سعودی و شورشی
منهدم شد.
براساس اطالعات به دست آمده ،شمار زیادی از نظامیان سعودی از ترس
کشته شدن از مناطق درگیری متواری شدند؛ حمالت هوایی جنگنده های
سعودی برای عقب راندن نیروهای ارتش و رزمندگان انصارالله در این محور
به نتیجه نرسید.

از مناطق مرزی مشترک استان صعده یمن با استان «عسیر» در جنوب غرب
عربستان خبر می رسد ،نیروهای انصارالله و ارتش یمن حمالت گسترده و
وسیعی را علیه نیروهای شورشی و نظامیان سعودی در محور جنوبی گذرگاه
مرزی «علب» انجام دادند.
نیروهای یمنی با پشتیبانی یگان های موشکی موفق شدند چند ارتفاع و
منطقه نظامی را در حومه گذرگاه «علب» تحت کنترل دربیاوردند و حدود
 ۵۷تن از نیروهای شورشی و نظامی سعودی را به هالکت برسانند و دهها
تن دیگر را زخمی کنند.
به گفته منابع میدانی ،مناطق و ارتفاعات آزاد شده در شمالی ترین بخش
استان صعده و هم مرز با استان عسیر در جنوب عربستان واقع شده اند و بر
بخش وسیعی از مناطق جنوبی و حومه گذرگاه علب اشراف کامل دارند.
به گزارش مشرق ،دهها تن از نیروهای شورشی با پشتیبانی جنگنده های
سعودی حمالتی را برای اشغال مجدد مناطق تازه آزاد شده انجام دادند اما با
مقاومت نیروهای یمنی حمالت در این محور به طور کامل دفع شد.

در جریان درگیری ها در این محور ،نیروهای ارتش و رزمندگان انصارالله با
موشک های ضد زره مواضع نیروهای شورشی و سعودی را در هم کوبیدند و
مانع از سقوط مناطق تازه آزاد شده در بخش شمالی استان صعده شدند.
در حال حاضر ،بخش کوچکی از جنوب گذرگاه «علب» در شمال استان
صعده (مناطق مرزی مشترک با استان عسیر عربستان) در اشغال نیروهای
سعودی و شورشی است و عملیات نیروهای یمنی برای پاکسازی این نقاط
آلوده ادامه دارد.

نیروهای ارتش و رزمندگان انصارالله درصدد هستند پس از پاکسازی معدود
مناطق اشغالی بخشهای شمالی استان صعده ،به سمت مرزهای مشترک
پیشروی کنند و در ادامه وارد استان عسیر عربستان شوند تا از نفوذ نیروهای
سعودی جلوگیری کنند.

اعتراف آمریکا به بیاثر بودن تحریمهای نفتی علیه ایران
بازوی تحلیلی وزارت انرژی آمریكا
در گزارشی درباره میزان اثرگذاری
تحریمهای آمریکا بر صادرات نفت
ایران ،نوشته است که این تحریمها
میتوانند بر قیمت نفت «اثر قابل
توجهی» داشته باشند.
گزارشی که روز چهارشنبه یکی از
آژانسهای دولتی آمریکا منتشر
کرده ،نشان میدهد که کاخ سفید
درباره میزان اثربخشی تحریمهای
یکجانبه نفتی علیه ایران با ابهام
مواجه است.
اداره اطالعات انرژی ایاالت متحده
که بازوی تحلیلی وزارت انرژی
آمریکا به شمار میآید ،در گزارش
هفتگی خود درباره وضعیت بازار
نفت ،در مورد آثار خروج ایاالت
متحده از توافق هستهای با ایران و
احیای تحریمهای یکجانبه نفتی،
نوشته است« :چشمانداز کوتاهمدت
بازار نفت در ماه آگوست نمایانگر
خروج ایاالت متحده از برنامه جامع
اقدام مشترک (برجام) و طرح احیای
تحریمها علیه شرکتهائی است که
با ایران تجارت میکنند».
این گزارش میافزاید« :تحریمها
احتماال بر بخش نفت ایران اثرگذار
خواهد بود و تا پایان سال ۲۰۱۸
تولید و صادرات نفت خام ایران را
کاهش میدهد .درباره میزان نفت
خام ایران که به واسطه تحریمهای
ایاالت متحده از بازار کسر میشود،
عدم قطعیت وجود دارد».

 ۲۰۱۸به میزان قابل توجهی نتیجه
اختاللهای از پیش برنامهریزی
نشده و انتظار از دست رفتن بخشی
از تولید نفت خام ایران تا پایان سال
به دلیل احیای تحریمها است».

گزارش این اداره تحلیلی وزارت
انرژی آمریکا هشدار داده که نبود
منابع مازاد نفت خام در بازار و عدم
اطمینان درباره وضعیت صادرات
نفت ایران ،ونزوئال و لیبی در ماههای

* * پیشبینی میزان مازاد
تولید نفت خام اوپک
«دونالدترامپ»رئیسجمهور آمریکا
اردیبهشتماهامسالازتوافقهستهای
با ایران خارج شد و دستور احیای
تحریمهای یکجانبه علیه ایران را
صادر کرد .دور نخست این تحریمها
که عمدتا مربوط به ممنوعیت فروش

آینده ،میتواند قیمت نفت را به میزان
«قابل توجهی» افزایش دهد.
به گفته این گزارش ،خروج
آمریکا از برجام همین حاال هم
اثر خود را بر قیمت نفت گذاشته
است و «افزایش قیمتها در سال

صادرات فلزات گرانبها به ایران و
همکاری در صنعت خودرو بود،
سهشنبه این هفته بار دیگر برقرار شد.
مرحلهدومتحریمهاکهصنعتنفتو
گاز ایران را هدف گرفته ،دی ماه امسال
اجرائیمیشود.

با این وجود ،بسیاری از کشورها
اعالم کردهاند که تحریمهای
یکجانبه را به رسمیت نمیشناسند و
تالش میکنند که به روابط تجاری
با ایران ادامه دهند .چین و هند که
دو مشتری عمده نفت خام ایران
هستند هم موضع مشابهی گرفته و
گفتهاند که به واردات نفت از ایران
ادامه میدهند .دو مقام آمریکائی این
هفته اعالم کردند که پکن درخواست
واشنگتن برای توقف واردات نفت از
ایران را رد کرده است .دهلی هم گفته
در تالش است تا برای ادامه واردات
نفت از ایران از آمریکا معافیت
دریافت کند.
اداره اطالعات انرژی آمریکا در
حالی به اثر خروج آمریکا از برجام
بر قیمت نفت اذعان کرده که ترامپ
چندی پیش مدعی شد سازمان
کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)
عامل افزایش قیمت نفت است.
قیمت سوخت خودرو یکی از عوامل
اثرگذار در انتخابات در آمریکاست
و روسایجمهور آمریکا تالش
میکنند این قیمت را تا حد امکان
پایین نگه دارند .بر اساس گزارش
اداره اطالعات انرژی آمریکا ،متوسط
قیمت گازوئیل در آمریکا هفته گذشته
حدود یک سنت دیگر افزایش یافته و
به گالنی  ۲.۸۵دالر رسیده که در
مقایسه با قیمت زمان مشابه پارسال
 ۴۷سنت افزایش یافته است.
با تشكر از فارس

یك استاد درس خارج حوزه علمیه قم تشریح كرد

دالئل قرآنی مفسد فی االرض بودن اخاللگران اقتصادی
حجتاالسالموالمسلمینابراهیمی
فر به بیان مبانی فقهی افساد فی
االرض پرداخت و حکم اعدام آن را
از مسلمات فقه شیعه دانست.
حجت االسالم والمسلمین
عبدالجواد ابراهیمی فر ،با اشاره
به مبانی فقهی افساد فی االرض به
رسا گفت :در زمینه افساد فیاالرض
آیات فراوانی در قرآن کریم وجود
دارد؛ گرچه حیطه افساد فی االرض
بسیار گسترده است اما ظاهرا افساد
فی االرض در زمینههای مالی و
مادی ،مد نظر قرآن کریم است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم
ادامه داد :در سیره پیامبران منع کردن
طاغوتها از افساد فی االرض بسیار
اَ
مشاهده می شود به عبارت دیگر وَل
ْ
ََْْ
أَْ ْ
ض ُمف ِس ِد َین که قرآن
تعثوا ِفی الر ِ
کریم به آن اشاره کره است در کارنامه
بسیاری از انبیای الهی وجود دارد؛
در آیات قرآن کریم بیان شده است که
برخی کارشان افساد در زمین است
چنانچه در سوره بقره آیه  204به آن
اشاره کرده است.
وی خاطرنشان کرد :پیش از ورود
به بحث مبنایی باید متذکر شد که
اصالح و افساد دو واژه ای هستند که
با خود دو بار ارزشی حمل می کنند
به این صورت که افساد بار ارزشی
منفی و اصالح بار ارزشی مثبت با
خود دارند از این رو افرادی که فساد
می کنند به دلیل این که خودشان
را با این آالیه ارزش منفی زشت
جلوه ندهند می گویند ما اصالح گر
هستیم و افساد نمی کنیم.
حجتاالسالموالمسلمینابراهیمی
فر ادامه داد :افساد یک مفهوم تنفر
انگیز است و به گونه ای دارای بار
ارزشی منفی است که حتی مفسدین
هم نمی خواهند این برچسب به
آنها چسبانده شود و به عنوان مفسد
معرفی شوند.
وی با طرح سؤالی مبنی بر حکم افساد
فی االرض ،اظهار کرد :در فقه شیعه
اعدام مفسد فی االرض از مسلمات

است و شاهد آن آیه قرآن کریم است
که از نظر سند و داللت قطعی است؛
قرآن کریم درآیه  33سوره مائده می
َّ
َ َّ
َّ
گوید«إن َما َج َز ُاء ال ِذ َین ُی َح ِار ُبون الل َه
أَْ
َ َ ُ َِ ُ َ َ ْ َ ْ َ
ال ْرض َف َساداً
و رسوله و یسعون فی
َّ ِ َ ُ َ َّ ِ َ
َْ َ ُ َ
أن ُیق َّتلوا أ ْو ُی َصل ُبوا أ ْو تقط َع أ ْی ِد ِیه ْم
َ ُ
اَ
َوأ ْر ُجل ُه ْم ِم ْن ِخل ٍف».
عضو هیأت علمی مؤسسه امام
خمینی(ره) ادامه داد :با توجه به این
آیه شریفه ،حکم افساد فی االرض از
نظر فقهی روشن است و به سایر ادله
نیازی نیست؛ اگر بخواهیم به اجماع
رجوع کنیم با وجود چنین مدرکی،

عمومی پا را فراترگذاشته است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم
افزود :البته بر افراد اخالل گر در
نظام اقتصادی حکم غاصب نیز
صدق می کند زیرا حقوق عمومی
را به خودش اختصاص داده و از
بین برده است است اما این سؤال
مطرح می شود چگونه یک اخالل
گر اقتصادی که نظام را به هم ریخته
است غاصب است و فردی که چند
هزار تومان از جیب فرد دیگر ربوده
است نیز غاصب است بنابراین میان
آنها چه تفاوتی وجود دارد.

بنابراین محکوم به افساد فی االرض
هستند که حکم اعدام آن از مسلمات
است.
وی افزود :به طور کلی برای تطبیق
دادن افساد فی االرض به اخالل
گران اقتصادی از دو جهت امکان
پذیر است؛ نخست آن که اخالل
در امر معیشت جامعه چیزی جز
فساد نیست و دیگر این که مشارکت
با شبکه جهانی فاسد که هدفشان
براندازی نظام اسالمی است.
استاد درس خارج حوزه علیمه قم
مبارزه با فساد را مهم ترین وظیفه
حکومت اسالمی دانست و تصریح
کرد :حکومت اسالمی برخالف
سایر حکومتهای جهان وظیفه اش
مبارزه با فساد فی االرض است در
مقابل برخی حکومتها خودشان
فساد ایجاد می کنند و از نظر
سردمداران آنها ،حکومت وسیله
ای برای خوش گذرانی و فساد است
بنابراین خود این حکومت مصداق
افساد فی االرض است

اجماع اعتباری ندارد و روایات نیز
اقتدارشان برای بیان حکم ،بیش از
این آیه قرآن کریم نیست زیرا این آیه با
صراحت حکم را بیان می کند.
وی خاطرنشان کرد :چگونه می توان
افرادی که در نظام اقتصادی جامعه
اخالل ایجاد می کند مصداق مفسد
فی االرض دانست؟ فردی که در
نظام اقتصادی جامعه اخالل ایجاد
می کند قطعا از غاصب حقوق

وی ادامه داد :در پاسخ به این سؤال
گفته می شود فرد دوم فقط غاصب
است اما اخالل گر اقصادی که
به عنوان مثال دالر با یارانه ملی را
دریافت می کند اما آن را به خودش
اختصاص می دهد و صرف مایحتاج
عمومی نمی کند عالوه بر غصب،
نظام اقتصادی جامعه را نیز مختل
و مردم را در امرار معاششان دچار
مشکل کرده است بنابراین مفسد فی
االرض نیز شناخته می شود.
حجتاالسالموالمسلمینابراهیمی
فر ادامه داد :جهت دیگری برای
مفسد فی االرض دانستن اخالل
گر اقتصادی وجود دارد که عبارت
است از مشارکت با شبکه جهانی
افساد فی االرض ،یعنی با کسانی که
نظام اقتصادی جهان در دست آنها
است و بر بانک جهانی تسلط دارند
و شبکه جهانی افساد فی االرض
به حساب می آیند هم دستی دارند

وی ادامه داد :بنابراین اگر حکومت
اسالمی مبارزه با فساد را زمین گذارد
با سایر حکومتها چه تفاوتی دارد؛
اگر مردم اطمینان پیدا کنند حکومت
اسالمی به رسالت اصلی خودش
که مقابله با فاسد و مفسد است به
خوبی عمل می کند نسبت به نظام
دلگرم می شوند در نتیجه از آن بیشتر
حمایت می کنند و نظام از ثبات و
اقتدار بیشتری برخوردار می شود.
حجتاالسالموالمسلمینابراهیمیفر
اضافه کرد :البته مبارزه با فساد پیامدهای
دیگرینیزهمانندمناسبشدنوضعیت
معیشتمردمودستیابیآنهابهحقوقشان
را دارد زیرا افرادی که ارز با یارانهدریافت
کردهاندامابهمصارفاجتماعینرسانده
اند ،مردم را از حقشان محروم کرده
اند که مبارزه با این گونه فسادها مردم
را به حق شان می رساند و بسیاری از
نابسامانیهای اجتماعی در سایه مبارزه
با این مفسدین از بین می رود.
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با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

سازمان عفو بین الملل ،جنایت
جنگی آمریکا را در رقه سوریه
تأیید كرد

سازمان عفو بین الملل می گوید :آمریکا در بمباران شهر رقه سوریه
عملیات 'غیرمتناسب و بدون هدف گیری دقیق' انجام داده و مرتکب
جنایت جنگی شده است.
تلویزیون سی ان ان گزارش داد ،در گزارش سازمان عفو بین الملل
مبنی بر کشته شدن  77نفر غیرنظامی شهر رقه سوریه در بمباران این
شهر توسط آمریکا در تابستان سال  2017را تایید کرد.
فرماندهی نیروهای آمریکا گزارش عفو بین الملل را مبنی بر بمباران
غیرمتناسب و بدون هدف آمریکا علیه شهر رقه و کشته شدن 77
غیرنظامی در این شهر را پیش از این تکذیب کرده بود.
فرماندهی نیروهای آمریکایی در گزارش اخیر خود پس از انجام
تحقیقات اعالم کرده است :متاسفانه به رغم احتیاط به عمل آمده
برای رعایت حقوق مخاصمات مسلحانه در جریان بمباران شهر رقه،
غیرنظامیان این شهر به طور ناخواسته قربانی شده اند.
سازمان عفو بین الملل می گوید بمباران شهر رقه سوریه توسط آمریکا
ممکن است مصداق جنایت جنگی باشد.
این سازمان حقوق بشری گفت 24 :کودک و  25زن در میان 77
غیرنظامی کشته شده وجود دارد.
عفو بین الملل افزود :آمریکا  42مورد بمباران روی این شهر سوریه
انجام داده است که غیرمتناسب و بدون هدف گیری دقیق بوده
است.
عفو بین الملل گفت :در تحقیقات خود با  112نفر از ساکنان شهر رقه
سوریه مصاحبه کرده است.

افزایش  4برابری اقبال
به صندوقهای سرمایهگذاری
در بورس
در نخستین ماه تابستان امسال حجم و ارزش معامالت صندوقهای
سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران نسبت به مدت مشابه پارسال
به ترتیب  ۴۴۳و  ۴۱۸درصد افزایش داشته است.
در چهارمین ماه امسال تعداد  58307میلیون سهم به ارزش 116784
میلیارد ریال از طریق معامالت الکترونیکی مبادله شده است که به ترتیب
حدود  31.68و  23.1درصد از کل معامالت را شامل میشود .در بازار
اوراق بدهی در  4ماه گذشته تعداد  36میلیون برگه به  34823میلیارد
ریال مورد مبادله قرار گرفته است.
این درحالی است که در این مدت تعداد  1267میلیون واحد از
صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش
کل بیش از  12921میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب
با  443درصد رشد و  418درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال
 96همراه شد.

همچنین نسبت  P/Eبازار در تیرماه برابر با  6.34مرتبه بوده است که
در این مدت به دلیل عدم الزام ارایه پیش بینی سود شرکتهای واقع در
صنعت سرمایه گذاریها 17 ،شرکت فعال در این گروه در گزارش P / E
لحاظ نمی گردد .بنابراین ،نسبت قیمت به عایدی ( )P / Eمحاسبه شده
بر مبنای ارزش بازار  273شرکت  4014886میلیارد ریال و سود پیش
بینی شده بیش از  633612میلیارد ریال است.
افزون بر این بررسی صنایع از نظر ارزش بازار در اولین ماه از تابستان
نشان میدهد گروه محصوالت شیمیایی با در اختیار داشتن 28
شرکت و ارزش بازار یک میلیون و  96هزار میلیارد ریالی در رتبه
اول قرار دارد ،فلزات اساسی با  663هزار میلیارد ریال و استخراج
کانههای فلزی با  356هزار میلیارد ریال رتبههای بعدی را به خود
اختصاص داده اند.
به گزارش تسنیم ،همچنین بیشترین ارزش معامالت را بین تاالرهای
منطقهای به ترتیب تاالر منطقهای کیش با مبادله  61790میلیارد
ریال ،تاالر منطقهای اصفهان با مبادله  7674میلیارد ریال ،تاالر
منطقهای مشهد با مبادله  4971میلیارد ریال ،تاالر منطقهای تبریز
با مبادله  3720میلیارد ریال و تاالر منطقهای یزد با مبادله 3720
میلیارد ریال به نام خود ثبت کردند.

