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رئیس جمهور: آمریکایی ها حق دارند از سپاه 
عصبانی باشند، چراکه سپاه داعش را ذلیل کرده است

سپاه از ملت جدا نیست

2

آژانس در برابر خواست ترامپ برای 10 برابر شدن 
بمب های هسته ای آمریکا سکوت کرد

کوری خودخواسته آمانو
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صفحه 5

س
فار

 

دیدگاه

وقتی موافقان و مخالفان برجام همدل و همصدا می شوند؛

ایستادگی ایران در مقابل تصمیمات نامعقول

بررسی سیاست روز از حال و هوای بازار ارز؛

پرواز دالر را به خاطر بسپار 
وعده ها مردنی است

دیدار ترامپ با کهنه سیاستمدار ایاالت متحده

آیا کیسینجر 
آمریکا را از خطر نجات می دهد؟

وقتی یکس��ال پیش یکی از نمایندگان مجلس مدعی دستگیری 
دو گــزارش 

گروه سياست
نف��وذی آمری��کا در تیم مذاکره کننده ش��د، برخی ای��ن خبر را 
تکذی��ب و آن را ادعای��ی بی پای��ه و اس��اس دانس��تند اما حاال 
محکومیت جاس��وس هسته ای از سوی قوه قضاییه چیز دیگری می گوید موضوعی که 
س��واالت بسیاری را در ذهن ایجاد می کند که الزم است مسئولین ذیربط در مورد آن 

به افکار عمومی پاسخگو باشد چراکه اگر...

وقتی هیچ کس 
پاسخگو نیست 

جانشین قرارگاه ثاراهلل تهران:

سپاه دیوانه تر از ترامپ را 
سر جایش نشانده است

سردار اسماعیل کوثری با بیان اینکه آمریکایی ها در تقابل 
با ایران ضرر اساسی خواهند کرد گفت: اینکه ترامپ می خواهد 
بگوید دیوانه اس��ت، باید خطاب ب��ه او بگوییم که دیوانه تر از او 

داعشی ها بودند که ما آن ها را سر جایشان نشاندیم.
س��ردار اس��ماعیل کوثری جانش��ین قرارگاه ثاراهلل تهران 
در گفت وگ��و با راه دانا؛ در خصوص اق��دام آمریکا برای اضافه 
کردن نام سپاه پاسداران به لیست گروه های تروریستی اظهار 
داشت: سپاه پاس��داران یک ارگان رسمی با سابقه چهل ساله 
اس��ت و همه  کش��ورها و ملت ه��ای دنیا هم س��پاه را بر این 
اساس می شناس��ند و تروریستی خواندن سپاه حرف بی پایه و 
احمقانه ای اس��ت که ترامپ و سیاستمداران آمریکایی مطرح 

می کنند.
وی افزود: گروه های تروریستی گروه هایی هستند که وضعیت 
آن ها نامش��خص  است و سازمان آن ها هیچ جا ثبت نمی شود در 
حالی که سپاه رسما ثبت شده و بر اساس معیارهایی مشخص به 
تصویب مجلس و مسئوالن رسیده و کارهایی که انجام می دهد 
دقیقا مشخص است در حالی که گروه های تروریستی هیچ جایی 

ثبت نشده اند و نامشخص هستند.

جانش��ین ق��رارگاه ثاراهلل ته��ران گفت: اگ��ر آمریکایی ها 
اینچنین می خواهند این مس��ئله را مط��رح کنند باید بگوییم 
ارتش آمریکا و رژیم اش��غالگر قدس به علت جنایاتی که انجام 
داده و می دهند از همه تروریس��ت تر هس��تند، نه سپاه که بنا 
به درخواس��ت یک ملت مظلوم به کمک آن ها ش��تافته و پس 
از این هم کمک خواهد کرد، نه اینکه بگوییم فقط به س��وریه 

کمک می کنیم.
س��ردار کوثری ادام��ه داد: داعش و به تب��ع آن آمریکا و 
عربس��تان در ماه های اخیر شکست های س��نگینی در منطقه 
خورده ان��د و ای��ن روزها به اصط��اح "به ه��ر دری می زنند" 
تا بگویند س��پاه تروریس��ت است و این مس��ئله ای نیست که 
بخواهد سپاه را بترساند اما نشان دهنده بی پایه و اساس بودن 

حرف های مسئوالن آمریکا است.
وی عنوان کرد: همانطور که فرمانده سپاه هم اعام کردند، 
اگر آمریکا دس��ت به چنین کاری بزند، سپاه هم متقابا ارتش 
آمری��کا را تروریس��ت می داند و همانطور که ب��ا داعش برخورد 
کردی��م با آن ها هم برخورد خواهی��م کرد و آن وقت این ارتش 
آمریکاس��ت که باید خود را در منطقه جمع کند و بداند همان 

بایی که بر سر داعشی ها آمد بر سر آن ها هم خواهد آمد.
جانشین قرارگاه ثاراهلل با بیان اینکه آمریکایی ها در تقابل 
با ایران ضرر اساسی خواهند کرد گفت: اینکه ترامپ می خواهد 
بگوید دیوانه اس��ت، باید خطاب به او بگوییم که دیوانه تر از او 
داعش��ی ها بودند که ما آن ها را سرجایشان نشاندیم و سپاه از 
این دیوانه ها زیاد در این منطقه دیده و ترسی از آن ها ندارد.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی:
جوابیاوهگوییهایآمریکادر۱۳آباندادهمیشود

قائم مقام ش��ورای هماهنگی تبلیغات اس��امی کش��ور با بیان اینکه 
جمهوری اس��امی، نظامی مردمی است، گفت: روز ملی مبارزه با استکبار 
جهان��ی مربوط به جناح، خط و خطوط سیاس��ی نیس��ت بلکه متعلق به 

گفتمان انقاب است.
نصرت اهلل لطفی در همایش سراس��ری روس��ای ش��ورای هماهنگی 
تبلیغات اسامی در گرگان با اشاره به اهداف برگزاری این همایش اظهار 
داش��ت: اگر اتفاقات سال 88 را صرفا بحث انتخاباتی و اختافات جناحی 
بدانیم این ظلم به نظام اس��ت. آنهایی که تصور می کنند فتنه آن سال به 
علت اختاف س��لیقه رخ داد اشتباه می کنند زیرا فتنه حرکت استکباری 

برنامه ریزی شده برای براندازی انقاب اسامی بود.
وی با بیان اینکه یوم اهلل 9 دی نباید هیچ گاه از اذهان ملت پاک شود، 
افزود: این روز، روز میثاق با ملت با والیت اس��ت و خناس��ان، سردمداران 

آمریکای جنایتکار باید بدانند مردم ایران همیشه در صحنه هستند.
قائم مقام ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسامی با بیان اینکه جمهوری 
اسامی، نظامی مردمی است، تأکید کرد: هر نظامی را می توان ساقط کرد 
اما نظامی که مردمی اس��ت، سرکوب نمی شود برای همین باید هرساله با 

بزرگداشت 9 دی این زنگ خطر را برای عوامل فتنه داشته باشیم.
وی ب��ا تأکید براینکه حصر نش��ان دهنده رأفت نظ��ام به فتنه گران 
اس��ت، ادامه داد: حصر یک س��ال بعد از اعام نتیجه انتخابات اتفاق افتاد. 
اگ��ر فتنه 88 صرفا اعتراض ب��ه نتیجه انتخابات بود بای��د همان روز که 
عده ای با فراخوان مردم را به کف خیابان ها آوردند و یا روزی که به خیمه 

اباعبداهلل الحسین)علیه السام( جسارت شد، اتفاق می افتد.
لطفی اف��زود: پس از این ماجرا مردم باور و احس��اس تکلیف کردند 
که موضوع اختاف س��لیقه، ش��مارش آرا و نتیجه انتخابات نیست. مردم 
فهمیدند که آمریکا، اس��رائیل و انگلیس و ع��ده ای از نااهان داخلی یده 
واحده ش��دند تا لطماتی به کشور وارد کنند برای همین مردم با احساس 

تکلیف انقابی وارد صحنه شدند.
وی بیان داش��ت: امروز هم عده ای نغمه رفع حصر س��ر می دهند که 

این کار در ادامه همان فتنه 88 است.
قائم مقام ش��ورای هماهنگی تبلیغات اس��امی در ادامه با اش��اره به 
نزدیک شدن به یوم اهلل 13 آبان گفت: روز ملی مبارزه با استکبار جهانی 
مربوط به جناح، خط و خطوط سیاس��ی نیس��ت بلکه متعلق به گفتمان 

انقاب است.
وی افزود: اختاف معرفتی و اعتقادی بین ما و مستکبران وجود دارد 
برای همین آنها همیش��ه به این انقاب و کشور چشم طمع دارند و اخیراً 
هم اظهارات وقیحانه ای را مطرح می کنند که مردم جواب این یاوه گویی ها 

را در 13 آبان می دهند.

جزئیات آلودگی بنزین پایتخت

ورود دادستانی گره معما 
را چگونه گشود؟

نیاز کش��ور ب��ه بنزین رو به فزونی اس��ت و روند 
واردات روزانه بیش از 1٢ میلیون لیتر هنوز ادامه دارد 
در این ش��رایط باید دید آیا »فزونی نیاز« بر »کیفیت 

فرآورده عرضه شده« تاثیر دارد یا خیر.
کان ش��هرها به ویژه تهران به دلیل تراکم باالی 
جمعیتی و تمرکز تردد همواره ش��رایط ویژه ای را به 
لحاظ کمیت و کیفیت س��وخت می طلبند. به نحوی 
که طبیعتا کوچکترین قصور و اهمال کاری در بخش 
کیفیت س��وخت می تواند سامتی بیش از 11میلیون 
نفر را در پایتخت تهدید کند. این حساس��یت ها با فرا 
رسیدن فصول سرد سال که همواره و به طور طبیعی 
با پدیده وارونگی هوا رو به رو هستیم، بیشتر می شود. 
اما آیا بنزین مصرفی در پایتخت غیراستاندارد است؟

رئیس س��ازمان ملی استاندارد طی سالهای اخیر، 
بارها پاس��خ رد به این س��وال داده و تاکید کرده بود 
ک��ه نمونه های دریافت ش��ده از وزارت نفت که مورد 
آزمای��ش قرار گرفته نش��ان می ده��د بنزین توزیعی، 
از کیفیت الزم برخوردار اس��ت و مش��کلی ندارد. اما 
اظه��ارات تازه این مقام مس��ئول که دو روز قبل طی 
نشستی خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مطرح 
ش��د، ابعاد تازه ای به این موضوع داد. نیره پیروزبخت 
دو روز قبل گفت: »هماهنگی برای نمونه گیری پایش 
کیفیت بنزین در گذش��ته بین وزارت نفت و سازمان 
ملی استاندارد صورت می گرفت ولی به دلیل شبهاتی 
ک��ه پیش آمده ب��ود که ه��وای تهران آلوده اس��ت، 
دادس��تانی تهران هم تقاضای ورود ب��ه نمونه گیری 

پایش بنزین را داشت.«
در این بخش از صحبت های وی می توان رد پای 
ش��بهات موجود درباره البی برخی نهادها را جستجو 
کرد که به نظر می رس��د با ورود دادستانی تهران این 

شبهه برطرف و حل و فصل شود.
رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد توضیح داده بود: 
»با هماهنگی دادس��تان ته��ران و وزارت نفت اقدام به 
نمون��ه گیری کرده ایم که بر این اس��اس در س��ال 9٥ 
عدد الفین 9 ش��ده است که حداکثر مجاز آن 18 است 
که البته نمونه اخذ ش��ده با همکاری دادس��تانی ٥.13 

بوده است.«
وی ادامه داده بود: »این در حالی است که میزان 
بن��زن به عنوان یک آالینده در س��ال 9٥ معادل یک 
بوده و در سال 9٦ نمونه بنزن در تهران ٠.9 بوده که 
سقف آن یک اس��ت البته گوگرد در بنزین تهران باال 
ب��وده به نح��وی که حد مجاز ٥٠ ب��وده که در تهران 
این عدد ٥8 بوده اس��ت که حدمجاز ٥٠ بوده اس��ت؛ 
اگر میانگین کانش��هرها در نظر گرفته ش��ود، میزان 

استاندارد است.«
حال باید پرسید مشکل کجاست؟ چرا نمونه هایی 
که پیش از ورود دادس��تانی به ماجرا، توسط سازمان 
اس��تاندارد مورد آزمایش قرار می گرفت سطح برخی 
آالینده ها را پایین نشان می داد اما نمونه ای که پس 

از ورود دادس��تانی مورد آزمایش قرار گرفته، س��طح 
مورد انتظار آالیندگی که س��الها رس��انه ها درباره آن 

سخن می گفتند را نشان داده است؟
در این زمینه، یک مقام آگاه در گفتگو با خبرنگار 
مهر گفت:چون می��زان تولید بنزین باکیفیت- بنزین 
یورو ٤ یا باالتر - در پاالیش��گاه های کش��ور نسبت به 
نیاز کل کش��ور کمتر است، و از طرفی میزان واردات 
ه��م کفاف نیاز روزان��ه را در برخی م��وارد نمی دهد، 
دس��تگاههای متولی به اجبار با اختاط بنزین یورو ٤ 
با س��ایر فرآورده ها از جمله نفتا سعی می کنند حجم 
این فرآورده را زیاد کنند که این اقدام بی شک کیفیت 

و اکتان بنزین را تحت الشعاع قرار می دهد.
وی با تاکید بر اینکه این کاهش کیفیت ارتباطی 
به کیفیت فرآورده تولیدی در پاالیشگاه ندارد، تصریح 
کرد: محصول بنزین پاالیش��گاه های تولیدی کشور با 
کیفیت است و این اختاط هم همیشه انجام نمی شود. 
اما به نظر می رسد با رشد تقاضای روز افزون ناچار به 
چنین اقدامی باش��ند. پاالیش��گاه ها محصول خود را 
طبق کیفیت س��فارش داده ش��ده تحویل می دهند و 

این محصول راهی انبار ها می شود.
وی تصری��ح ک��رد: بنابرای��ن می ت��وان گفت که 

اختاط در انبار رخ می دهد.
این مقام آگاه عملکرد س��ازمان ملی اس��تاندارد 
در م��دت اخیر و در امر نمونه گیری فرآورده تولیدی 

داخل و همچنین وارداتی را ضعیف خواند.
ناص��ر رییس��ی ف��ر، ریی��س کان��ون کارفرمایان 
جایگاه های کش��ور که خود مسوول اداره یک جایگاه 
تقریبا بزرگ اس��ت درب��اره کیفیت بنزی��ن تهران به 
می گوید:طبق بارنامه ای که زمان تحویل س��وخت به 
ما داده می شود، تمامی بنزین های تحویلی یورو٤ و با 
کیفیت است. اما یک مشکل بزرگ دارد، آن هم حجم 

باالی گاز موجود در فرآورده است.
وی گفته خود را اینطور توضیح داد:خیلی اوقات 
ش��نیده اید که گفته می ش��ود در بنزی��ن هوا وجود 
دارد. در صورتی چنین چیزی غیر ممکن اس��ت چرا 
که دس��تگاه نازل اج��ازه ورود هوا را ب��ه هیچ عنوان 
نمی دهد، اما گاز موجود در فرآورده باالست که موجب 
می شود ما درزمان پر کردن مخازن خود حجم و وزن 
غیرحقیق��ی از فرآورده را تحوی��ل بگیریم. به عبارتی 
حجم مورد تایید در بارنامه تحویل گرفته می شود اما 
پس از مدت اندکی به دلیل تبخیر گاز، میزان ذخیره 
م��ا کاهش می یاب��د و این یعنی خس��ارت، چرا که ما 
هزینه حجم ثبت شده در بارنامه را پرداخت می کنیم 

نه حجم واقعی را.
به نظر می رسد با ورود دادستانی تهران به موضوع 
کیفیت بنزین و کاهش تمرک��ز قدرت در بحث تایید 
اس��تاندارد بین دو نه��اد وزارت نفت و س��ازمان ملی 
اس��تاندارد، بحث کیفیت بنزین تهران ش��فاف خواهد 
شد. طبیعی است که با این شفاف سازی، وزارت نفت 
و ش��رکت پاالی��ش و پخش فرآورده ه��ای نفتی ملزم 
خواهد شد بیش از گذشته به اعمال ممیزی های اجرای 
اس��تاندارد بنزین بپردازد. البته در این میان هم انتظار 
می رود س��ازمان ملی اس��تاندارد با دقت نظر بیشتر و 
خارج از معادالت غیرکارشناسانه به اظهارنظر و بررسی 

کیفیت فرآورده های تولیدی یا وارداتی بپردازد.

رئیس کمیت��ه روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا 
خواستار همکاری واشنگتن با متحدانش برای »اجرای سفت 

و سخت برجام« شد.
به گزارش مهر، در آس��تانه اعام گزارش دونالد ترامپ 
رئی��س جمهور آمری��کا درب��اره پایبندی تهران ب��ه توافق 
هس��ته اِی 1٤ ج��والی س��ال ٢٠1٥ )٢3 تیرم��اه 139٤( 
موسوم به »برجام«، کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان 
آمریکا دیروز چهارشنبه با موضوع »مقابله با تهدیدات تمام 

قّد ایران« نشستی برگزار کرد.
به گ��زارش رویت��رز، »اد رویس« رئی��س جمهوریخواه 
کمیت��ه روابط خارجی مجل��س نمایندگان آمری��کا در این 
نشس��ت اعام کرد که این توافق باید با همکاری واشنگتن 
با متحدانش »سفت و سخت اجرا شود«، اما الزم نیست که 

ما از آن خارج شویم.
رئیس کمیت��ه روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا 

در این نشس��ت ادامه داد: اگرچه ای��ن توافق دارای نواقصی 
اس��ت، معتقدم که ما باید آن را اجرا کنی��م. وی ادامه داد: 
باید با همکاری اروپائی ها، برخی موارد مهم را به آن اضافه 
کنیم؛ مفادی که مه��ار رفتارهای خطرناک ایران را برای ما 

میسر می سازد.
این جمهوریخواه تندرو درباره برنامه دفاع موشکی ایران 
نیز ادعا کرد: موشک  های ایران برای هدف قرار دادن آمریکا 

طراحی شده اند!
عضو مجل��س نمایندگان آمریکا بدون اش��اره به تهدیدات 
صریح رژیم اشغالگر قدس برای منطقه و نیز ماهیت دفاعی برنامه 
موشکی ایران مدعی ش��د: هیچ کشوری برنامه موشکی مشابه 

ایران در خاورمیانه ندارد که تهدیدی برای متحدان ما باشد!
رویس در ادامه خواس��تار نظارت بیشتر بر ایران توسط 
آژانس بین المللی انرژی اتمی شد و گفت: مجلس نمایندگان 
آمریکا تحریم هایی علیه بی ثبات سازی ایران خواهد داشت.

در جلسه استماع کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا؛
»ادرویس«خواستار»اجرایسفتوسختبرجام«شد

با هدف حذف سلطه دالر
ایرانوترکیهتوافقنامهاستفادهازارزملیدرمبادالت
تجاریامضاءکردند

ایران و ترکیه با هدف حذف سلطه دالر، توافقنامه استفاده 
از ریال و لیر در مبادالت دوجانبه را امضاء کردند.

به گزارش فارس به نقل از راش��اتودی، ای��ن توافقنامه با 
هدف کنار گذاش��تن هر چه بیش��تر دو کشور از دالر و یورو و 

تسهیل گسترش مناسبات تجاری بین دو کشور امضا شد. 
بر اساس آنچه بین دو کشور به امضا رسید، از این پس بانک ها 
در ایران و ترکیه ریال و لیر را بسیار ساده تر از گذشته مبادله کرده 
و از این طریق هزینه ارزی مبادالت بین دو کشور کاهش می یابد. 
از سوی دیگر بانک های دو کشور این امکان را خواهند داشت تا از 

نظام های پرداخت بین المللی در مبادله ریال، لیر استفاده کنند.
حس��ن روحانی ، رئیس جمهور کش��ورمان، پیشتر در سفر 
رئیس جمهور ترکیه به ایران گفته بود که دو کشور تصمیمات 
بسیار مهمی در راستای تقویت و توسعه روابط اقتصادی خود 
گرفته اند که ازجمله آنها اس��تفاده از ارزهای ملی دو کشور در 
مبادالت تجاری دوجانبه اس��ت. سران دو کش��ور در دیدار با 
یکدیگ��ر توافق کردند تا حجم مب��ادالت تجاری دوجانبه را از 

1٠ میلیبارد دالر در سال در شرایط کنونی افزایش دهند.
بن��ا به اعام ولی اهلل س��یف، رئیس کل بان��ک مرکزی، این 
پتانسیل وجود دارد که حجم مبادالت تجاری بین ایران و ترکیه 
به 3٠ میلیارد دالر در سال افزایش یابد. آنکارا و تهران همچنین 
همکاری برای توسعه مناسبات خود در حوزه های مالی و تأسیس 

شعب بانک های ایرانی در ترکیه و بالعکس هستند.

روزنامه سیاست روز 
تلفنی آگهی می پذیرد
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