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مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران خبر داد:

بررسی مدارک شرکت های 
دریافت کننده ارز دولتی
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خ��روج آمریکا از برجام ابع��اد جدیدی از یکه 
تازی آمریکا در نقض معاهدات و توافقات جهانی را 
در حالی آشکار ساخت که در مواجهه با رفتارهای 
ضد ایرانی آمریکا یک جمله قابل توجه مش��اهده 
می ش��ود و آن موضع گیری ها به طرح های آمریکا 

مبنی بر ممانعت از فروش نفت ایران است. 
سران آمریکا از جمله ترامپ رئیس جمهوری 
و پومپئ��و وزیر خارجه آمری��کا بارها ادعا کرده اند 
که طرح های بزرگی ب��رای جلوگیری فروش نفت 
ایران در دس��ت دارن��د و حت��ی از افزایش تولید 
نفت کشورهای عربی برای تحقق این طرح سخن 

گفته اند. 
نکته ای که در این زمینه قابل توجه است آنکه 
محافل رسانه ای و سیاسی کشور محور تمام موضع 
گیری ه��ا در قبال آمریکا حول محور نفت و مقابله 
با تهدید نفتی آمریکا قرار گرفته است. هر چند که 
مساله فروش نفت با توجه به اقتصاد تک محصولی 
و وابس��ته به نفت کش��ور، دارای اهمیت بسیاری 
اس��ت اما یک جانبه گرایی در مقابل��ه با رفتارهای 
آمریکا بر اصل ابراز نگرانی و موضع گیری در قبال 
طرح های ضدنفتی این کش��ور پیامدهای منفی به 

همراه خواهد داشت.
 نخس��ت آنکه این اعالم حساس��یت به مقوله 
نفت، این توهم را برای آمریکا و اروپا ایجاد می کند 
که ایران تماما نیازمند نفت اس��ت و با استفاده از 
این اب��زار تحریمی می توانند به باج گیری از ایران 
بپردازند. این امر در حالی که مذاکرات برای آنچه 
اجرایی ش��دن برجام نامیده می ش��ود ادامه دارد، 
می تواند قدرت چانه زنی ا یران را کم و دس��ت برتر 

را به طف مقابل بدهد.
دوم آنکه باید توجه داش��ت دشمنی آمریکا با 
ایران صرف��ا در چارچوب جلوگیری از فروش نفت 
ایران نیست بلکه دامنه آن بسیار گسترده تر است 

و نباید آن را به این حداقل تقلیل داد. 
به عنوان نمونه پومپئو وزیر خارجه آمریکا در 
حالی راهی غرب آس��یا ش��ده که محور سفرش را 
هماهنگی با کش��ورهای عربی برای فشار بر ایران 
عنوان می کن��د. ترامپ رئیس جمه��ور آمریکا در 
حال��ی راهی نشس��ت ناتو در بروکس��ل ش��ده که 
یک��ی از اهداف��ش را اجماع در براب��ر ایران مطرح 

می سازد.
 بولتون مش��اور ا منیت ملی ترامپ رس��ما در 
نشست منافین در فرانسه با محوریت طراحی برای 
براندازی نظام ایران شرکت می کند. دشمن آمریکا 
با جمهوری اس��المی و ملت ایران س��ابقه ای چند 
ده س��اله داشته که همچنان ادامه دارد و لذا نباید 
اشتباه محاسباتی تقلیل دشمنی به عرصه نفت را 
مرتکب ش��د و باور غلط ساده بودن حل اختالفات  
تهران با واش��نگتن را در افکار عمومی ایجاد کرد. 
به هر حال دشمنی و جنگ آمریکا با نظام اسالمی 
و ملت ایران بیش از جنگ نفتکش ها اس��ت و باید 

به این مهم توجه ویژه داشت. 
نکت��ه دیگری که در صحنه جهانی باید به آن 
توجه داشت ظرفیت های چین و روسیه در تحقق 
اه��داف ایران چه در برجام و چ��ه خارج از برجام 
اس��ت. رفتاره��ای مخالفان و دش��منان جمهوری 
اس��المی نش��ان می دهد که آنها تحرکات بسیاری 
برای دورس��ازی چنین و روس��یه از ایران صورت 

می دهند. 
به عنوان نمونه س��ران رژیم صهیونیس��تی در 
ماه های اخیر چندین س��فر به روس��یه با محوریت 
ایران داش��ته اند و در روزهای آتی در حالی دیدار 
ترامپ و پوتین برگزار می شود که محافل رسانه ای 
و سیاس��ی محور آن را عدم راضی ساختن مسکو 
ب��رای دوری از ایران عنوان می کنند. حتی یکی از 
دالیل تحریم های غرب علیه مس��کو را دور شدن 
آن از ایران چه در س��وریه و چه در روابط دوجانبه 

عنوان کرده اند.
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سکوت اعضای شورای شهر تهران درخصوص خرید 
چند میلیونی کولرهای گازی برای دفترشان

خری��د کولره��ای گازی با قیمت های چن��د میلیونی برای دفاتر 
اعضای ش��ورای شهر تهران باز هم دردسرس��از شده است و این در 
حالی است که این اقدام آنها مورد انتقاد شهروندان و حتی پرسنل و 

کارگران شورای شهر تهران شده است.
بعد از خرید 18 دستگاه کولرگازی توسط معاون مالی شورای شهر 
تهران و نصب تعدادی از کولرهای گازی در دفاتر اعضای ش��ورای شهر 
تهران و البته برخی از مدیران، تعدادی از شهروندان نسبت به این موضوع 
انتقاد کردند. این در حالی است که برخی از اعضای شورای شهر تهران 
از جمله احمد مسجدجامعی حاضر به استفاده از کولرهای جدید نبوده 
و اعالم کرده است که همچنان از کولرهای قدیمی استفاده خواهد کرد.
برخی از کارکنان ش��ورای شهر تهران نسبت به خرید کولرهای 
گازی توس��ط اعضای شورای شهر تهران انتقاد کرده و عنوان کردند 
که نصب این کولرها فشار زیادی به برق مجموعه می آورد و بر همین 
اس��اس اعضای شورای شهر تهران دس��تور داده اند که برق برخی از 

واحدهای شورا قطع شود تا آنها در گرما نمانند.
سکوت اعضای شورای شهر تهران نسبت به خرید کولرهای گازی 
نیز در نوع خود جالب توجه است و در این زمینه سکوت را بر صحبت 
کردن ترجیج داده اند. تعدادی از شهروندان تهرانی که برای پاره ای از 
مشکالتشان به ش��ورا مراجعه کرده  بودند نسبت به هوای گرم داخل 
س��الن انتظار گالیه کردند و بیان داش��تند که آقایان بهتر بود یکی از 

کولرهای گازی را در داخل سالن انتظار قرار می دادند. تسنیم

گزارش یک

 نیاز مبرم به طرح آشتی بین اعضای هیات دولت!

االن وقت دعوای دولتی نیست

سران اسرائیل
بیشتر محتاط باشند

نیروهای مردمی س��وریه، رژیم اس��رائیل را پرون�����ده گروه دیپلماس�ی  پیروزی های ارتش و 
نگران کرده است.

حم��الت موش��کی و هوایی ارت��ش رژیم صهیونیس��تی به 
سوریه نش��ان از هراس و نگرانی شدید سران این رژیم به خاطر 

پیروزی هایی است که دمشق به دست آورده است.
اکن��ون درصد بس��یار ناچیزی از خاک س��وریه در اش��غال 
تروریس��ت های تکفیری وهابی اس��ت و مهمترین منطقه خاک 

سوریه که هم مرز با اردن است، می رود تا...

زنگ مطالبه گری و تمرین دموکراسی به صدا درآمد

فراکسیون امید هم 
از رئیس جمهوری 

سوال دارد

سیاست روز دالیل بروز 
مشکالت اقتصادی را بررسی می کند؛

چوب حراج
به ثروت ملی
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غرب کشور دوباره سیاه پوش مرگ عزیزان شد

اتوبوس شب

فرمان��ده نیروی انتظامی گفت: اندک افرادی هس��تند 
که در ش��بکه های معاند با موضوع حجاب با عناد برخورد 
کرده و تصور می کنند مردم ما از آن ها پیروی می کنند در 

حالیکه توفیقی حاصل نمی کنند.
س��ردار اش��تری فرمانده نیروی انتظام��ی در همایش 
ملی چادرهای آس��مانی گفت: در هفته گرامیداشت عفاف 
و حج��اب اختتامیه س��ومین همایش چادرهای آس��مانی 
را برگ��زار کردی��م. در این ای��ام همه دس��تگاه ها خصوصا 
دستگاه های اجتماعی و فرهنگی باید به این مهم بپردازند. 
امروز حجاب برای برادران و خواهران یک امر ضروری است 
و اگر می خواهیم در جهت پاسداشت انقالب و تدابیر مقام 
معظم رهبری قدم برداریم، یکی از موضوعات الزم که باید 

مورد توجه قرار گیرد، موضوع حجاب است.
وی گفت: بر اساس وظیفه دینی و قانونی، هر مسلمانی 
وظیف��ه امر به معروف و نهی از منکر را دارد. س��ازمان ها و 
نهادهای دولتی و حاکمیتی در این زمینه مسئولیت دارند 
و همه مردم و نهادها و مسئولین برای امر به معروف و نهی 

از منکر وظیفه دارند.
اش��تری ادامه داد: مردم��ان جامعه ما فطرتا با عفاف و 
حجاب موافق هس��تند. در پیمایش��ی که انجام شده بیش 
از ۷۰ درص��د از خانم ها قائل به حجاب و عفاف هس��تند. 
حج��اب موضوعی فطری اس��ت و بر اس��اس فطرت پاک 
خواهران و برادران این جامعه اسالمی روی این مسئله کار 

کرده و آن را تبیین می کنیم.
فرمان��ده ناجا تصریح کرد: جوانان ما به امر مهم حجاب 
اعتقاد دارند. اندک افرادی هستند که در شبکه های معاند با 
موضوع حجاب با عناد برخورد کرده و گاهی برخی از کسانی 
که خارج از کشور نشسته اند، برای زنان عفیف کشورمان در 
ای��ن زمینه تصمیم گرفته و تصور می کنند مردم ما از آن ها 

پیروی می کنند. در حالیکه توفیقی حاصل نمی کنند.
اش��تری با بیان این که ۲۶ دس��تگاه رسمی در بحث 
عف��اف وحجاب وظیفه دارند و بیش از ۳۰۰ مصوبه در این 
زمینه داریم، ادامه داد:  در این مس��اله باید دنبال شود آیا 
هر دس��تگاهی وظیف��ه خودش را انجام م��ی دهد یا فقط 
ناجا نوک حمله است. باید مطالبه مسولین و مردم در این 
زمینه از همه نهادها و دستگاه ها باشد که در زمینه عفاف 

و حجاب مسولیت دارند تا مصوبات را عملی کنند.
وی با اش��اره ب��ه اینکه کار در زمین��ه حجاب و عفاف 
عقی��ده قلبی می خواهد، بیان کرد: ما معتقدیم هر مقداری 
که بر اس��اس ش��رع به موضوع حجاب پرداخته شود باعث 
افزای��ش آرامش و ارتق��ای امنیت در جامعه خواهد ش��د. 
رعای��ت عفاف و حجاب در مرحله اول برای خود فرد مفید 
است و مربوط به جنس خاص و قومیت خاص و جغرافیای 

خاص نیس��ت. ما باید دس��ت به دست هم بدهیم و در این 
خص��وص فعالیت کنیم. به دلی��ل عالقه ای که به جوانان و 
کش��ورمان داریم همه باید در بحث ترویج عفاف و حجاب 

همت کنیم.
فرمان��ده ناجا به امنیت اخالق��ی و نقش آن در جامعه 
اش��اره کرد و گف��ت هر چق��در بتوانیم پایه ه��ای امنیت 
اخالقی و اجتماع��ی را تقویت کنیم نتایج آن را در جامعه 
خواهیم دید. این تقویت باید در خانواده و در مدارس انجام 
ش��ود حتما نهاد خانواده بیشترین تاثیر را خواهد داشت و 

در خانواده توجه و عالقه به حجاب شکل می گیرد.
اش��تری در پایان خاطرنش��ان کرد: در جامعه ایران به 
دلیل غن��ای فرهنگی، هنری و زمینه ه��ای اجتماعی که 
وجود دارد وظیفه ناجا است که جامعه  را برای آحاد مردم 
امن کند. باید احس��اس امنیت هر روز بیش��تر شود. امروز 
اگر خانمی اراده کند که با ماش��ین خود یا وسیله عمومی 
در طول شبانه روز تردد کند مشکلی ندارد و امنیت هست. 
باید با هم��ت همکارانم این امنیت را بیش��تر از قبل ارتقا 
داد.  آین��ده را آین��ده خوبی می بینی��م و با همت مردم و 
هدایت های رهبری و توکل به ائمه اطهار این جامعه رو به 

رشد خواهد بود.  مهر

اصلى ترين محدوديت در اصفهان،مسئله آب است 

محصوالت فوالد مباركه اصفهان به بزرگ ترين هلدينگ هاى 

عملياتى كشور تبديل شده است

6رجوع به صفحه...

اعزام۱۶۰۰دانشجویجهادیبهمناطقمحرومکرمانشاه
مدیر سازندگی سازمان بسیج دانشجویی استان کرمانشاه گفت: 1۶۰۰ دانشجو در 

قالب گروه های جهادی به مناطق محروم کرمانشاه اعزام می شوند.
قاس��م امجدیان اظهار داش��ت: این دانش��جویان در قالب ۲1 گروه جهادی خواهر 
و برادر س��اماندهی شده اند و به اردوهای تابس��تانی درون استان اعزام می شوند و این 
گروه ها در مدت حضور خود در مناطق محروم به اجرای طرح های آب رسانی و عمرانی 

شامل ساخت خانه عالم، ساخت مسجد، مدرسه و غیره اقدام می کنند.
امجدیان افزود: گروه های جهادی دانشجویان بسیجی کرمانشاه از ابتدای تابستان 
و ت��ا ابتدای مهر در قالب اردوهای جهادی به مناطق محروم اس��تان کرمانش��اه اعزام 

می شوند و برنامه های مختلفی را برای مردم این مناطق ارائه کرده اند.
مدیر س��ازندگی سازمان بس��یج دانشجویی استان کرمانش��اه افزود: دستاوردهای 
ب��ا ارزش همیش��ه با تالش و زحم��ت زیاد حاصل می ش��ود و حرکت های جهادی که 
دانش��جویان طالی��ه دار آن هس��تند بهترین نمون��ه خدمت خالصانه به مردم اس��ت و 
اردوهای جهادی از چندین جهت با اهمیت است و قرآن کریم برای کسانی که هجرت 

می کنند و برای خدا جهاد می کنند ارزش بسیاری قائل شده است.
وی با اشاره به انواع خدمات قابل  ارائه در اردوهای جهادی تصریح کرد: گروه های 
جه��ادی در چن��د روز اقامت خود در مناطق محروم، خدم��ات مختلفی در زمینه های 
گوناگون مانند حوزه های عمرانی، مذهبی، دینی، اعتقادی، تفریحی، ورزش��ی، مشاوره 
و فرهنگ��ی و نی��ز خدمات بهداش��تی را به مردم مناطق محروم اس��تان کرمانش��اه و 

شهرستان های آن ارائه می دهند.  تسنیم

فرمانده نیروی انتظامی:
۷۰ درصد خانم ها قائل به حجاب هستند


